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Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Yritykselle X. Opinnäytetyö käsittelee asiak-

kuudenhallintaa ja asiakkuuksien johtamista tilitoimiston näkökulmasta. Tutkimuksen aihe 

syntyi toimeksiantajan tarpeesta. Toimeksiantaja on ottanut käyttöön tietojärjestelmän, 

jonka tarkoituksena on toimia asiakkuudenhallinnan tukena. Tutkimuksen tarkoituksena oli 

kehittää yrityksen asiakkuudenhallintaa painottuen CRM-järjestelmään. Tutkimuksen tavoit-

teena oli selvittää, mitä asiakkuudenhallinta merkitsee tilitoimistolle ja miten asiakkuuden-

hallintaa voidaan kehittää CRM-järjestelmän avulla. Asiakkuudenhallintaa ja asiakkuuksien 

johtamista ei toteuteta tilitoimistoalalla niin aktiivisesti kuin muilla toimialoilla, mutta sen 

rooli on korostunut toimintaympäristön muutoksen myötä. 

 

Tutkimuksen tietoperusta käsittelee asiakkuuksien hallintaa ja johtamista sekä niihin liittyviä 

tietojärjestelmiä. Lisäksi tietoperustassa käsitellään tilitoimiston toimialaa ja asiakkuuden-

hallintaa tilitoimiston näkökulmasta. Tietoperustassa selvennetään asiakkuudenhallinnan tar-

koitusta, elementtejä ja menetelmiä. Tilitoimiston asiakkuudenhallinnan tietoperustassa tuo-

daan esille asiakkuudenhallinnan erityispiirteitä asiantuntijapalveluita tarjoavassa yrityksessä. 

Lisäksi tietoperustassa kuvataan tietojärjestelmä, jonka yritys on ottanut käyttöön. Tietope-

rustan lähdemateriaali on muodostunut kirjallisista ja elektronisista lähteistä.  

 

Tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena ja se sisälsi kehittämishankkeen. Toimintatutki-

mus tähtää asioiden muuttamiseen ja kehittämiseen entistä paremmaksi. Tutkimusaineisto 

kerättiin haastattelemalla yrityksen henkilöstöä. Toimintatutkimuksen tueksi haastateltiin yri-

tyksen toimitusjohtajaa ja kahta tilitoimistoyrittäjää.  

 

Tutkimustuloksista selvisi, että asiakkuudenhallintaa voidaan kehittää ja siihen liittyviä pro-

sesseja tehostaa CRM-järjestelmän avulla. Järjestelmän avulla voidaan tukea henkilöstöä 

asiakastöiden hallinnassa sekä tehostaa tiedonkulkua ja pienentää henkilöriskiä. Järjestelmän 

onnistunut käyttöönotto ja ylläpito edellyttää henkilöstön kouluttamista ja sitouttamista. Jär-

jestelmän käytössä henkilöstöä voidaan tukea perehdytyksellä ja sisäisillä ohjeilla.  
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This thesis was commissioned by Company X. The company has introduced an information sys-

tem to support customer relationship management. The purpose of the study was to develop 

the company's customer relationship management with an emphasis on the customer relation-

ship management solution. Customer relationship management is not implemented as actively 

in the accounting sector as in other industries, but its role has become more important due to 

the change in the operating environment. 

The knowledge base of the research covers three fields: the industry of financial manage-

ment, customer relationship management generally and customer relationship management 

from the accounting company's aspect. The knowledge base clarifies the purpose, elements 

and methods of customer relationship management and CRM related systems. The section of 

the accounting company’s customer relationship management highlights the special features 

of customer relationship management in a company that provides knowledge services. Fur-

thermore, the section describes the information system that the company has implemented. 

The material of the knowledge base was collected from various literature, including articles, 

reports, and publications. The research was conducted as a qualitative study and included a 

development project. The research method used was an activity analysis. The research data 

were collected by interviewing the company's personnel, chief executive officer and entre-

preneurs of two accounting firms.  

The research achieved its goals and indicated that customer relationship management can be 

developed, and related processes made more efficient with the help of a CRM solution. The 

system can be used to support personnel in managing customer work, as well as to increase 

the efficiency of information flow and reduce personal risk. Successful implementation and 

maintenance of the system requires staff education and commitment. In the use of the sys-

tem, personnel can be supported by orientation and internal instructions. 

 

Keywords: customer relationship management, CRM solution, accounting company, financial 
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1 Johdanto 

Liiketoimintaympäristön muutoksen myötä yritysten johtamisympäristö on muuttunut. Tilitoi-

miston asiakassuhteiden johtaminen edellyttää samanlaista johtamista ja suunnittelua, kuin 

missä tahansa muussa organisaatiossa. Asiakkuuksien hallinnan ja johtamisen tulee perustua 

yhtiön strategiaan ja sen tulee olla suunniteltua. Asiakkaiden merkitys liiketoiminnan tulok-

sellisuudessa on noussut ja toimialan muutos edellyttää tilitoimistoilta kykyä uudistua. Tilitoi-

miston on tärkeää muodostaa kilpailuetuja asiakassuhteissa. Kehittyneen asiakastiedon hallin-

nan ja asiakkuuksien johtamisen avulla tilitoimisto voi saavuttaa pidempiä asiakassuhteita. 

Toimeksiantaja oli ottamassa käyttöön CRM-järjestelmää, joten opinnäytetyön aihe syntyi toi-

meksiantajan tarpeesta ja tutkimuksen tekijän omasta mielenkiinnosta aiheeseen. Lisäksi 

aihe oli ajankohtainen, koska taloushallintoala ja kirjanpitäjän työ on muutoksen alla. Kirjan-

pitäjän työ ei ole enää vain liiketapahtumien kirjaamista ja tilinpäätöksien tekemistä. Tilitoi-

mistot pyrkivät tarjoamaan asiakkailleen kokonaisvaltaisempaa taloushallintopalvelua, joka 

sisältää lakisääteisten kirjanpitopalvelujen lisäksi asiantuntijapalveluja. Toimintaympäristön 

muutos edellyttää tilitoimistoilta entistä parempaa asiakas- ja markkinatuntemusta, jotta 

pystytään erottautumaan kilpailijoista. Lisäksi rahanpesulaki edellyttää tilitoimistoja tunte-

maan asiakkaansa ja ottamaan selkoa asiakkaiden liiketoimista.  

Toimeksiantaja on Espoossa toimiva auktorisoitu tilitoimisto, joka kasvaa voimakkaasti. Tili-

toimisto on perustettu vuonna 2018 ja sen palveluksessa on tällä hetkellä toimitusjohtajan li-

säksi viisi työntekijää. Yritys on saanut uusia asiakkaita ja tämän myötä tilitoimisto on rekry-

toinut uusia työntekijöitä. Tilitoimistolla on asiakkaita noin 50 ja liikevaihto on 200 000 eu-

roa. Valtaosa asiakkaista on osakeyhtiöitä. Asiakkaita on eri toimialoilta, eniten Ammatillisen, 

tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalta. Kasvun myötä tilitoimiston tarve asiakkuuden-

hallinnalle on korostunut. Kirjanpidon, tilinpäätöksen ja palkanlaskennan lisäksi yrityksen pal-

veluihin sisältyy johdon raportointi, sisäinen laskenta sekä vero- ja lakipalvelut. (Toimitusjoh-

taja 2020.) 

Koska tilitoimiston asiakkaat ovat erilaisilta toimialoilta ja eri kokoisia, heidän tarpeensa ja 

toiveensa ovat erilaisia. Asiakas- ja työntekijämäärän noustessa tarve asiakkuudenhallinnalle 

korostuu. Jotta toimeksiannon eli asiakkaalle tehtävän työn laatu pystytään varmistamaan, 

tulee yrityksellä olla yhtenevät työtavat ja toimintamallit. Asiakkuudenhallinnalla on merkit-

tävä vaikutus yhteneviin työtapoihin ja toimintamalleihin.  
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1.1 Tutkimuksen rajaus ja tavoitteet 

Opinnäytetyössä etsitään vastauksia seuraaviin tutkimusongelmiin: 

• Mitä asiakkuudenhallinta merkitsee tilitoimistolle? 

• Miten käyttöön otetusta CRM-järjestelmästä saadaan paras mahdollinen hyöty yrityk-

selle? 

• Miten henkilöstö sitoutetaan järjestelmän käyttöön? 

Näihin tutkimusongelmiin pyritään vastaamaan sekä teorian että empiirisen osuuden avulla. 

Nämä kaksi muodostavat kokonaisuuden, jonka perusteella tutkimusongelmia analysoidaan.  

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia tarpeita tilitoimistolla on asiakkuudenhal-

linnalle, minkälaista hyötyä asiakkuudenhallinnasta on tilitoimistolle ja miten asiakkuudenhal-

linta kannattaisi toteuttaa. Yritys oli tehnyt jo päätöksen CRM-järjestelmästä ja järjestelmää 

on otettu käyttöön vaiheittain. Tavoitteena oli selvittää, miten yritys pystyisi hyödyntämään 

valittua järjestelmää parhaiten, ja mihin asioihin kannattaisi kiinnittää erityistä huomiota jär-

jestelmää käyttöön otettaessa ja ylläpitäessä yrityksen asiakas- ja työntekijämäärän kasva-

essa. Koska järjestelmän käyttäjinä ovat yrityksen työntekijät, haluttiin selvittää myös, miten 

henkilöstö saadaan sitoutettua järjestelmän käyttöön erityisesti työntekijämäärän kasvaessa. 

Opinnäytetyö sisältää kehittämishankkeen ja siinä tapahtuneet vaiheet, toimet ja tulokset ra-

portoidaan niiltä osin kuin ne ovat toimeksiannon kannalta olennaisia. Kehittämishankkeen 

päämääränä on yrityksen tai työyhteisön työmenetelmien tai muiden toimintatapojen kehittä-

minen tai uusien suunnittelu. Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää toimeksiantajalle uusia 

toimintatapoja ja kehittää jo olemassa olevia työmenetelmiä, jotka liittyvät asiakkuudenhal-

lintaan. Kehittämishanke toteutettiin yhdessä henkilöstön kanssa. 

Tutkimuksen tavoitteena on antaa mahdollisimman kattava kuva tilitoimiston asiakkuudenhal-

linnasta. Asiakkuudenhallintaan sisältyy kanavat ja menetelmät uusien asiakkaiden hankki-

miseksi, olemassa olevien asiakassuhteiden ylläpito ja kehittäminen, CRM-tietojärjestelmät 

sekä muut asiakastiedon hallintaan liittyvät tekijät. Opinnäytetyön tavoitteena on vastata toi-

meksiantajan toiveeseen ja edistää yrityksen asiakkuudenhallinnan kehittämistä. Tutkimuson-

gelmiin pyritään vastamaan sekä teorian, että empirian pohjalta. Tutkimustulosten pohjalta 

toimeksiantajan on mahdollista kehittää omaa asiakkuudenhallintaansa huomioiden henkilös-

tön sitouttaminen yhteisiin toimintatapoihin.  

1.2 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 

Tutkimus toteutettiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena ja toiminnallisena tutki-

muksena. Tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin teemahaastatteluilla, jotka keskittyivät 
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tutkimusongelman aihealueeseen eli tilitoimiston asiakkuudenhallintaan. Haastattelut toteu-

tettiin yksilö- ja ryhmähaastatteluina. Yksi haastateltavista oli toimeksiantaja eli yrityksen 

toinen omistaja, joka on yrityksen toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan lisäksi haastateltiin yri-

tyksen työntekijöitä, koska he ovat keskeisessä asemassa asiakkuudenhallinnassa. Lisäksi 

haastateltiin kahta tilitoimistoyrittäjää, jotta saataisiin laajempi käsitys asiakkuudenhallin-

nasta ja sen merkityksestä tilitoimistossa.  

1.3 Tutkimuksen rakenne ja keskeiset käsitteet 

Tutkimuksen keskeisimmät käsitteet ovat asiakkuudenhallinta, asiakassuhde, CRM-järjestelmä 

ja tilitoimisto. Erityisesti termit asiakkuudenhallinta sekä CRM-järjestelmä esiintyvät toistu-

vasti tekstissä. Näiden termien omaksuminen on tärkeää työn sisällön ja kokonaisuuden ym-

märtämiseksi. 

Opinnäytetyön teoria käsittelee tilitoimistojen asiakkuudenhallintaa. Teoria sisältää kolme 

pääkappaletta, joiden tavoitteena on muodostaa ymmärrettävä ja yhtenäinen kokonaisuus ai-

heesta. Ensimmäisessä kappaleessa perehdytään tilitoimiston toimialaan ja sen tulevaisuuden-

näkymiin. Toinen kappale käsittelee asiakkuudenhallintaa, asiakassuhdetta ja asiakkuuksien 

johtamista yleisellä tasolla. Tähän sisältyy myös strateginen ja operatiivinen tehokkuus sekä 

tietojärjestelmät, koska nämä ovat olennaisia käsitteitä asiakkuudenhallinnassa. Kolmas pää-

kappale keskittyy huomattavasti enemmän asiakkuudenhallintaan tilitoimiston näkökulmasta. 

Empiriaosassa tutkitaan tilitoimiston asiakkuudenhallintaa, joka painottuu asiakastietojärjes-

telmän käyttöön. Lähteinä käytetään tilitoimistoyrittäjien sekä toimeksiantoyrityksen henki-

löstön ja toimitusjohtajan haastatteluita.  

2 Toimialakuvaus 

Taloushallinnon ala on osa liike-elämän palveluita. Taloushallintoala voidaan jakaa neljään 

alatoimialaan: kirjanpito, laskentatoimi, tilintarkastus ja veroneuvonta. Toimiala sisältää 

kolme alaluokkaa, jotka ovat kirjanpito ja tilinpäätöspalvelut, tilintarkastuspalvelut sekä 

muut laskentatoimen palvelut. Taloushallintoalla on useita työnimikkeitä, joista tavanomai-

simpia ovat kirjanpitäjä, palkanlaskija, tilintarkastaja, talouspäällikkö ja taloushallinnon asi-

antuntija. (Metsä-Tokila 2019.)  
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Kuvio 1: Taloushallintoala (Metsä-Tokila 2019). 

 

2.1 Kirjanpito ja taloushallinto 

Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelua tuottavat tilitoimistot. Tilintarkastuspalveluja tuottavat ti-

lintarkastustoimistot ja -yritykset. Muita laskentatoimen palveluja tarjoavat tili- ja tilintar-

kastustoimistojen lisäksi muun muassa asianajo- ja lakiasiaintoimistot. (Metsä-Tokila 2019.) 

Jokainen yritys on kirjanpitovelvollinen ja vastuu kirjanpidon järjestämisestä on yrityksen 

johdolla (Suomen Yrittäjät 2014). Yrityksen tulee pitää kahdenkertaista kirjanpitoa ja noudat-

taa hyvää kirjanpitotapaa (Ikäheimo, Laitinen, Laitinen & Puttonen 2011, 14). Kirjanpidolla 

tarkoitetaan yrityksen liiketapahtumien eli myyntien, ostojen ja rahasuoritusten kirjaamista 

sekä näiden kuvaamista tositteille. Esimerkiksi osto- ja myyntilaskut, tiliotteet ja matkalaskut 

ovat tositteita, joista voidaan nähdä, mitä liiketapahtumassa on tapahtunut. Kirjanpitoon teh-

tävä kirjaus perustuu tositteeseen. (Taloushallintoliitto 2020.) Liiketapahtumat on kirjattava 

kirjanpitoon aikajärjestyksessä peruskirjanpidossa ja asiajärjestyksessä pääkirjanpidossa (Ikä-

heimo, Laitinen, Laitinen & Puttonen 2011, 14). Tilikauden aikana tehdyistä kirjauksista muo-

dostetaan tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen. Tilinpäätös on välttämätön myös 

yrityksen tuloveroilmoitusta tehtäessä, koska ilmoitus pohjautuu sen lukuihin. Vaikka liiketa-

pahtumien kirjaaminen on suurelta osin automatisoitu, kirjanpitäjän asiantuntemusta tarvi-

taan muun muassa automatisointisääntöjen muodostamisessa ja verosuunnittelussa. Lisäksi 

kirjanpitäjä ohjaa ja neuvoo yrittäjää. (Taloushallintoliitto 2020.) 
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Laskentatoimi koostuu ulkoisesta ja sisäisestä laskentatoimesta. Ulkoisen laskentatoimen eli 

rahoituksen laskentatoimen avulla erityisesti yrityksen ulkopuoliset sidosryhmät saavat tietoa 

päätöksentekoa varten. Ulkoisella laskentatoimella tarkoitetaan siis yrityksen ulkoista rapor-

tointia ja sitä säätelevät useat eri ohjeet, suositukset ja lainsäädäntö. Ulkoisen laskentatoi-

men raportteja ovat muun muassa tilinpäätöksen tuloslaskelma ja tase sekä niiden liitetiedot. 

(Ikäheimo, Laitinen, Laitinen & Puttonen 2011, 9.) Osakeyhtiöiden tilinpäätökset julkaistaan 

Kaupparekisterissä, joten rahoittajat, yrityksen tavarantoimittajat sekä myös kilpailijat voivat 

hyödyntää näitä. Avoimilla yhtiöillä ja kommandiittiyhtiöillä ei ole velvollisuutta julkaista ti-

linpäätöstään, mutta rahoitusta hakiessa tilinpäätös on välttämätön. Lisäksi kirjanpidon lu-

kuja tarvitaan, kun tehdään yrityksen tulovero- ja arvonlisäveroilmoituksia. (Taloushallinto-

liitto 2020.) 

Tuloslaskelma antaa tärkeää tietoa toiminnan tuloksellisuudesta ja tase yrityksen vakavarai-

suudesta sekä maksuvalmiudesta. Kirjanpidon merkittävin tehtävä on siis tuottaa tietoa yri-

tykselle. Näiden lisäksi voidaan tehdä muuta laskentaa kuten esimerkiksi kassavirtalaskelmia 

ja -ennusteita, budjetteja ja asiakaskannattavuuslaskelmia kirjanpitoon pohjautuen tai sen 

lukuja hyödyntäen. (Taloushallintoliitto 2020.) Sisäinen raportointi on osa sisäistä laskentatoi-

mea eli johdon laskentatoimea, jonka tehtävänä on tuottaa informaatiota yrityksen johdolle 

päätöksentekoa, suunnittelua ja valvontaa varten. (Ikäheimo, Laitinen, Laitinen & Puttonen 

2011, 9.) 

Lakisääteisten palvelujen lisäksi tilitoimistojen palveluihin voi sisältyä muita laskentatoimen 

palveluja kuten veroneuvonta ja konsultointi esimerkiksi liittyen yritysjärjestelyihin ja -kaup-

poihin. Jotkut tilitoimistot ovat erikoistuneet tietyn toimialan yritysten taloushallintoon ja 

tarjoavat räätälöityä palvelua, joka sisältää esimerkiksi tuoteryhmä- tai toimialakohtaisia 

kannattavuuslaskelmia. (Metsä-Tokila 2011.) 

2.2 Sähköinen taloushallinto 

Sähköisen taloushallinnon keskiössä on verkkolasku ja sen myötä automatisoitu kirjanpito 

(Suomen Yrittäjät 2020). Verkkolasku on sähköinen lasku, joka on laadittu yleisesti käytössä 

olevan sanomakuvauksen mukaisesti, ja jonka tiedot ovat automaattisesti luettavissa ja käsi-

teltävissä (Tilastokeskus 2020). Taloushallinnon automatisoimiseksi, verkkolaskut yhdistetään 

valittuun taloushallinnon järjestelmään. Sähköisessä taloushallinnossa laskujen kierrätys ja 

hyväksyntä tapahtuu sähköisesti; verkkolaskut vastaanotetaan automaattisesti yrityksen osto-

reskontraan ja tämän jälkeen ne siirtyvät asiatarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Lisäksi mak-

suliikenne on sähköinen ja tiliotteet ja viitesiirrot vastaanotetaan sähköisesti. Maksuliikenne 

on yhdistetty laskutukseen eli saapuvat viitesuoritukset merkitsevät reskontrasta myyntisaata-

van maksetuksi automaattisesti. Tiliöintimerkinnät muodostuvat automaattisesti maksutapah-

tumista, viitesiirroista ja tiliotteista. Myös viranomaisilmoitukset lähetetään sähköisesti. 



  12 

 

 

Sähköisen taloushallinnon ja automatisaation avulla kirjanpidon rutiinityöt vähentyvät. (Suo-

men Yrittäjät 2020.) 

Sähköinen taloushallinto vähentää sekä yrittäjän että kirjanpitäjän manuaalista työtä. Sähköi-

sen taloushallintojärjestelmän avulla paperiset tositteet kuten kuitit ja laskut voidaan siirtää 

sähköiseen arkistoon. Paperiton taloushallinto ja automatisoidut prosessit tehostavat nopeut-

tavat taloushallinnon päivittäisiä tehtäviä. Lisäksi sähköinen taloushallinto lisää joustavuutta 

yrittäjän ja tilitoimiston väliseen yhteistyöhön sekä mahdollistaa talouden hallinnan ja seu-

rannan reaaliaikaisesti. Automatisoidut prosessit ja tositteiden sähköinen arkistointi vähentä-

vät virheitä ja säästävät sekä yrittäjän että kirjanpitäjän aikaa, josta syntyy kustannussääs-

töjä ja aikaa jää enemmän itse liiketoiminnan pyörittämiseen. Lisäksi sähköinen taloushallinto 

lisää joustavuutta yrityksen sisällä, koska sähköinen taloushallintojärjestelmä toimii pilvipal-

veluna eli sen käyttö ei ole ajasta tai paikasta riippuvainen. Tämä mahdollistaa esimerkiksi 

sen, että työntekijä voi itse tehdä matka- tai kululaskun eikä tietoja tarvitse erikseen lähet-

tää yrityksen hallinnolle. (Accountor Finago Oy 2020.) 

2.3 Toimialan muutos 

Taloushallinnon merkitys tulee nousemaan ja tämän takia toimiala kasvaa tasaisesti. Talous-

hallinnon palveluiden kokonaisliikevaihto oli hieman yli puolitoista miljardia euroa vuonna 

2017. Yritystoimintaa harjoittavia toimipaikkoja oli 5 122 ja henkilöstöä alalla oli reilu 16 000. 

Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelujen alatoimiala kattaa merkittävimmän osan taloushallinnon 

liikevaihdosta, toimipaikoista ja henkilöstöstä. Liike-elämän palvelut ovat keskittyneet vah-

vasti Uudellemaalle ja etenkin pääkaupunkiseudulle. Taloushallintoalan yritykset ovat jakau-

tuneet ympäri maata, mutta suurin osa alan yrityksistä sijaitsee Uudellamaalla. Valtaosa toi-

mialan suurista toimijoista sijaitsee pääkaupunkiseudulla. (Metsä-Tokila 2019.) 

Taloushallintoala on muuttumassa ja tulee polarisoitumaan toimialana (Metsä-Tokila 2019). 

Polarisoitumista kiihdyttää globalisaatio, digitalisaatio ja täydellinen kilpailu (Lehtinen 2004, 

186). Taloushallintoalalla toimii muutamia suuria tilitoimistoketjuja, jotka laajentavat toi-

mintaansa ostamalla pieniä ja keskisuuria tilitoimistoja. Lisäksi ne investoivat erilaisiin asian-

tuntijayrityksiin kuten ohjelmisto- ja laskutusalan yrityksiin. Erilaisten sähköisten palvelujen 

käyttöönotolla pyritään tehostamaan liiketoimintaa. Toimintoja myös keskitetään ja rutii-

nitöitä siirretään edullisemman palkkatason maihin tehokkuuden parantamiseksi. Taloushal-

lintoalan yrittäjäkunta on ikääntynyttä, joka osaltaan vaikuttaa alan polarisoitumiseen. On 

yleistä, että yritystoiminta myydään, kun yrittäjä jää eläkkeelle eikä toiminnan jatkajaa 

löydy yrityksen sisältä. (Metsä-Tokila 2019.) Markkinoiden kasvun ja kiristyneen kilpailun 

myötä yritysten on onnistuttava erilaistumaan samassa suhteessa (Lehtinen 2004, 186). Kään-

teinen ilmiö polarisoitumiselle on pienet tilitoimistot, jotka keskittyvät voimakkaasti henkilö-

kohtaiseen ja yksilölliseen palveluun. Suuret toimittajat keskittävät palveluja, jolloin pienet 
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tilitoimistot voivat erottautua suurista toimijoista tarjoamalla kokonaisvaltaisempaa palvelua 

yhdestä paikasta. Monesti pienyrittäjät ovat hyvin uskollisia asiakkaita eivätkä halua luopua 

henkilökohtaista palvelua tarjoavasta tilitoimistosta, vaikka hinta olisikin halvempi suurella 

toimijalla. (Metsä-Tokila 2019.) 

 

 

Kuvio 2: Taloushallintoalan muutos (Metsä-Tokila 2019). 

Taloushallintoalan ammattikunta ei tule häviämään, vaikka digitalisaatio, automaatio ja työn 

tekemisen muotojen muuttuminen vaikuttavat alaan vahvasti. Tulevaisuudessa kirjanpitäjän 

työ ei enää ole pelkästään lukujen, kuittien ja liiketapahtumien kirjaamista, vaan kirjanpitä-

jältä odotetaan kykyä tulkita lukuja ja tuottaa niistä keskeistä informaatiota asiakkaalle. 

Edistyneimmillään lukuja ei katsota pelkästään taaksepäin vaan ennustetaan myös tulevaa 

esimerkiksi kassavirtaennusteiden avulla. Tämä edellyttää yhä kattavampaa toimialatunte-

musta taloushallinnon asiantuntijoilta. Voidaan siis sanoa, että taloushallinnon tehtävä on 

osallistua yhä enemmän liiketoiminnan strategiseen kehittämiseen. Tämä edellyttää talous-

hallintoalan ammattilaisilta substanssiosaamisen lisäksi liiketoimintaosaamista. Lisäksi talous-

hallinnon osaajilta odotetaan osaamista erilaisten sähköisten alustojen käyttöön ja kehittämi-

seen sekä asiakkaan konsultointiin ja oman osaamisen myymiseen yrityksille. (Metsä-Tokila 

2019.) 

Muutoksen myötä työtehtävät muuttuvat ja toimiala uudistuu. Eri työvaiheiden automatisoin-

nin myötä aikaa vapautuu tuottavampaan työhön. Asiakaspalvelun merkitys korostuu ja tule-

vaisuuden taloushallinnon ammattilaisen voidaan katsoa olevan yrityskonsultti, joka osaa 
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käyttää erilaisia sähköisiä palvelukanavia ja järjestelmiä. Toimialan uudistuessa ja työnkuvan 

muuttuessa, taloushallinnon ammattilaiselta edellytetään siis uudenlaista osaamista. Talous-

hallintoalan yrityksillä on haasteena löytää riittävästi osaavaa työvoimaa. Työmarkkinoilla on 

paljon työnhakijoita, jotka ovat suorittaneet alan perusopinnot. Ongelmana on kuitenkin löy-

tää sellaisia työntekijöitä, joiden tekemästä työstä pystyttäisiin heti laskuttamaan asiakasta. 

(Metsä-Tokila 2019.) 

 

Kuvio 3: Taloushallintoalan SWOT-analyysi (Metsä-Tokila 2019). 

3 Asiakkuudenhallinta 

Aiemmin tuote on ollut keskeisessä asemassa yritysten liiketoiminnassa, ja tämä on näkynyt 

myös yritysten strategiassa (Hellman & Värilä 2009, 22). Yritykset kiinnittävät yhä enemmän 

huomiota asiakassuhteiden rakentamiseen, ylläpitämiseen ja hyödyntämiseen. Tämän myötä 

markkinointi on muuttunut massamarkkinoinnoista yksilöllisempään vuorovaikutukseen asiak-

kaan kanssa. (Bergström & Leppänen 2015, luku 1.) Toimintaympäristön muutoksen myötä 

valta on siirtynyt asiakkaille, joten yritysten on muutettava toimintaansa yhä asiakassuuntau-

tuneemmaksi. Tuote- ja tuotantosuuntautuneisuudesta huomio on siirrettävä sinne, mistä re-

surssit yritykseen tulevat eli asiakkaisiin. (Lehtinen 2004, 187.) Asiakassuhteiden luominen, 

ylläpitäminen ja kehittäminen yhdessä asiakkaan kanssa sisältyvät asiakkuuksien hallinnan 
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kokonaisuuteen. Arvon tuottaminen asiakkaille, asiakkuuksien kannattavuus ja molemminpuo-

linen tyytyväisyys on asiakkuudenhallinnan perusta. (Bergström & Leppänen 2015, luku 6.) 

3.1 Asiakkuuksien johtaminen 

Toimintaympäristön muutoksen myötä yritysten johtamisympäristö on muuttunut. Aiemmin 

kysynnän ylittäessä tarjonnan, yritykset kykenivät menestymään kiinnittämättä erityistä huo-

miota toimintaympäristöön. Ympäristöön, erityisesti asiakkaisiin ja kilpailijoihin vaikutettiin 

omilla sisäisillä päätöksillä ja toimenpiteillä, jotka koskivat yrityksen tuotteita tai toimintaa. 

Johtamisessa ei siis huomioitu ympäristöä eikä hyödynnetty siihen liittyvää ulkoista tietoa ko-

vinkaan merkittävästi. Nyt yritysten ja toimintaympäristön suhde on muuttunut radikaalisti, 

koska tarjonta on ylittänyt kysynnän, asiakkaiden varallisuus on kasvanut ja uudet sähköiset 

työkalut ovat siirtäneet vallan asiakkaalle. Tuotteen asema yrityksen menestystekijänä on 

pienentynyt ja ympäristöllä on merkittävämpi vaikutus yritykseen, kun ympäristöstä johtuvat 

muutokset nopeutuvat. (Hellman & Värilä 2009, 19.) 

Johtaminen uudessa liiketoimintaympäristössä vaatii siis ulkoisen tiedon laajempaa huomioi-

mista sekä sisäisen ja ulkoisen tiedon yhdistämistä. Eli yritysten on kiinnitettävä huomiota si-

säisten asioiden lisäksi ulkopuolisiin, liiketoimintaympäristöön liittyviin asioihin. Menestymi-

nen edellyttää taitoa yhdistää ympäristön tapahtumat ja mahdollisuudet omaan liiketoimin-

taan ja sen ohjaamiseen. Tämän toteuttamiseksi johdolla täytyy olla ymmärrys sitä, mitä yri-

tyksen sisällä tapahtuu ja miten sen ulkopuolinen ympäristö muuttuu. Erityisesti tulisi ymmär-

tää, mikä on sisäisten ja ulkoisten tekijöiden välinen suhde. Tämä edellyttää, että johdolla on 

aiempaa enemmän tarkoituksenmukaista tietoa toimintaympäristöstä. Haasteellista on saada 

tieto sellaiseen muotoon, jotta siitä on hyötyä johtamisessa. (Hellman & Värilä 2009, 20.) 

Sisäisten kyvykkyyksien kuten tuotteiden, palvelujen, henkilöstön ja prosessien kehittämisen 

lisäksi tulisi muodostaa kyvykkyyksiä liiketoimintaympäristöön, jossa asiakkaiden asema ja 

rooli ovat muuttuneet ja jossa edistynyt teknologia synnyttää uusia mahdollisuuksia erityisesti 

asiakastiedon avulla. Investoinnit asiakkaisiin ja teknologiaan nousevat, kun asiakkaiden mer-

kitys liiketoiminnan tuloksellisuudessa korostuu. Investointeja tehdessä tulee huomioida ta-

loudellinen näkökulma eli investointien tulisi olla tuottavia. Investointien tuottavuuden var-

mistamiseksi, johdon tulisi ymmärtää yrityksen ulkopuolista ympäristöä, erityisesti asiakkaita 

ja asiakkaisiin liittyvää teknologiaa. Lisäksi tulisi osata integroida yrityksen liiketoimintaym-

päristö sekä sisäiset ja ulkoiset kyvykkyydet tuottavaksi kokonaisuudeksi. (Hellman & Värilä 

2009, 23.) 

Asiakkuuksien johtamisen lähtökohtana on asiakastieto, asiakasanalyysit ja asiakasymmärrys. 

Näiden avulla nykyiset ja uudet, mahdolliset asiakkaat voidaan ryhmitellä. Jokaiselle asiakas-

ryhmälle asetetaan tavoitteet ja suunnitellaan asiakasstrategiat eli keinot, joilla nykyasiak-

kaiden ostoja saadaan kasvatettua ja miten uusia asiakkaita hankitaan. Hyvä asiakasymmärrys 
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mahdollistaa yrityksen asiakaspalvelun ja tarjottavien palveluiden kehittämisen. Kun yritys 

ymmärtää asiakkaan käyttäytymistä ja sitä, mikä on asiakkaalle arvokasta, pystyy se luomaan 

parempia asiakaskokemuksia. (Hellman & Värilä 2009, 24.) 

 

Kuvio 4: Asiakkuuksien johtaminen (Hellman & Värilä 2009, 24). 

Tilitoimiston näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että on ymmärrettävä toimialan ja toimin-

taympäristön muutos. Pitää tietää, miten kilpailijat toimivat ja minkälaista palvelua asiakkaat 

odottavat. On kiinnitettävä enemmän huomiota asiakkaaseen kuin tuotteeseen eli tarjotta-

vaan palveluun. Sähköiset työkalut eli esimerkiksi taloushallintojärjestelmät ovat kehittyneet 

nopeasti, joten tuotteella tai tehokkuudella on vaikea kilpailla. Sähköinen taloushallinto on 

tilitoimistolle välttämättömyys, ei kilpailuetu tai tehokkuuden lisääjä. Jotta asiakkaalle pys-

tytään tuottamaan lisäarvoa, on tunnettava asiakas. Tämä tarkoittaa asiakkaan liiketoiminnan 

ja toimintaympäristön ymmärtämistä. Toimialan ja toimintaympäristön muuttuessa, on tär-

keää muuttaa ja kehittää omia prosesseja ja toimintamalleja.  

3.2 Asiakassuhde 

Asiakasuskollisuudella on merkittävä vaikutus pitkien asiakassuhteiden saavuttamiseksi ja yri-

tyksen menestymisen turvaamiseksi. Uuden asiakkaan hankkiminen on merkittävästi kalliim-

paa kuin olemassa olevan asiakassuhteen ylläpitäminen. Asiakasuskollisuudella tarkoitetaan 

asiakkaan halua pysyä palveluntarjoajan asiakkaana ja käyttää tämän palveluita. Asiakasus-

kollisuus syntyy asiakkaan positiivista kokemuksista palveluntarjoajan kanssa. (Bernazzani 

2020.) 
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Asiakaslujuudella tarkoitetaan lähes samaa asiaa kuin asiakasuskollisuudella, mutta se on kä-

sitteenä laajempi. Emotionaalisen uskollisuuden lisäksi asiakaslujuus huomioi rationaaliset nä-

kökulmat. Lujista ja pitkään kestävistä asiakkuuksista on monia hyötyjä yrityksille: 

• Sitoutuneet asiakkaat kasvattavat asiakasosuuttaan, lisäävät ostojaan ja ovat valmiita 

maksamaan paremman hinnan. 

• Lujittunut asiakassuhde nostaa kynnystä vaihtaa palveluntarjoajaa. 

• Asiakaskannan pienempi kiertonopeus nostaa asiakasikää. 

• Asiakasryhmien välille voi muodostua ristiinmyyntiä. 

Pitkiä asiakassuhteita kannattaa vaalia myös kustannussyistä. Jos asiakas menetetään, myös 

tulevat kassavirrat menetetään. Uuden asiakkaan hankkiminen on huomattavasti kalliimpaa 

kuin olemassa olevasta huolehtiminen. Lisäksi tyytymätön asiakas heikentää yrityksen mai-

netta, koska asiakas kertoo asiakaskokemuksestaan eteenpäin. (Lehtinen 2004, 26.) 

Olemassa olevien asiakassuhteiden vahvistaminen ja säilyttäminen on kannattavaa erityisesti 

tilitoimiston näkökulmasta, koska asiakkaan ja asiakkaan liiketoiminnan tunteminen on kes-

keisessä asemassa. Vähäinen vaihtuvuus tekee yhteistyöstä ja työtehtävistä mielekkäämpää ja 

tehokkaampaa. Uusien asiakkaiden hankkimisesta syntyy myös lisäkustannuksia toisin kuin ole-

massa olevien asiakassuhteiden ylläpidosta. Tilitoimiston lisäksi myös asiakas hyötyy pitkästä 

asiakassuhteesta, koska tilitoimiston vaihtaminen vie aikaa ja siitä syntyy kustannuksia. Mitä 

paremmin tilitoimisto tuntee asiakkaan liiketoiminnan, sitä parempaa palvelua tilitoimisto 

pystyy tarjoamaan asiakkaalle. Pitkä asiakassuhde kasvattaa luottamusta asiakkaan ja tilitoi-

miston välillä, jolloin kynnys vaihtaa palveluntarjoajaa nousee. Tilitoimistoalalla suosittelu-

markkinoinnin rooli on korostunut, joten myös tästä syystä pitkiin asiakassuhteisiin panostami-

nen on merkittävää. 

Yrityksen menestykseen vaikuttavat keskeisimmät kilpailutekijät ovat tuote, prosessit ja asi-

akkuus. Näiden kaikkien osalta yrityksen on oltava kilpailukykyinen. Lisäksi yrityksellä on ol-

tava jokin kilpailuetu menestyäkseen. Kilpailuedulla tarkoitetaan toiminnan aluetta, jossa ol-

laan parempia kuin kilpailijat. Kilpailuedun myötä asiakkaalle pystytään tarjoamaan asiakkaan 

havaitsemaa lisäarvoa. Paras kilpailuetu saavutetaan kehittämällä jotakin uutta. Erityisesti 

asiakassuhteissa voidaan muodostaa sellaisia kilpailuetuja, joita kilpailijan on hankala kopi-

oida. Hyvä asiakkuus on mahdotonta kopioida. (Lehtinen 2004.) 

Tilitoimistoilla tuotteet eli myytävä palvelu on jokseenkin helppo kopioida, koska tarjottavat 

palvelut ovat hyvin samanlaisia. Tilitoimistoilla on samat ohjelmistot käytettävissä, joten 

näillä kilpailuetua ei voida saavuttaa. Prosesseja on myös helppo kopioida. Tästä syystä on 

tärkeää muodostaa kilpailuetuja asiakassuhteissa, koska niitä kilpailija ei pysty kopioimaan 

niin helposti. Vähäisellä asiakasvaihtuvuudella eli pitkillä asiakassuhteilla voidaan saavuttaa 
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kilpailuetu. Pitkissä asiakassuhteissa asiakkaan ja tilitoimiston välinen luottamus on korkea ja 

asiakkaalle on helpompi tuottaa lisäarvoa, kun asiakas ja asiakkaan liiketoiminta tunnetaan 

hyvin. Pitkien asiakassuhteiden saavuttamiseksi tilitoimiston on pystyttävä tarjoamaan asiak-

kaalleen sellaista lisäarvoa, että kynnys vaihtaa palveluntarjoajaa nousee.   

3.3 Strateginen ja operatiivinen tehokkuus 

Asiakashallinnan hyödyt voidaan jakaa strategiseen tehokkuuteen sekä operatiiviseen tehok-

kuuteen, joka pitää sisällään sisäisen toiminnan laadun ja määrällisen suorituskyvyn. Strategi-

sella tehokkuudella tarkoitetaan yrityksen resurssien oikeanlaista suuntaamista. Myynti- ja 

markkinointiresurssien lisäksi tässä tulisi ottaa huomioon kaikki yrityksen voimavarat aina toi-

mittajiin ja kumppaneihin asti. Operatiivinen tehokkuus muodostuu sisäisen toiminnan laa-

dusta ja määrällisestä suorituskyvystä. Toiminnan yhtenäinen laatu edellyttää oikeiden asioi-

den laadukasta tekemistä. Strateginen tehokkuus ja toiminnan laatu ovat välttämättömiä 

myös määrällisen tehokkuuden kannalta. Määrällisellä tehokkuudella tarkoitetaan oikeiden 

asioiden kustannustehokasta tekemistä. Näiden saavuttaminen vaatii markkina- ja asiakastun-

temusta, jotka ovat koko liiketoimintaosaamisen perusta. (Ala-Mutka & Talvela 2005, 27.) 

Yrityksen haasteena on saada koko henkilöstö ja muut voimavarat ohjattua samaan suuntaan. 

Strategista tehokkuutta havainnollistaa se, kuinka hyvin eri yksiköt ja yksilöt muodostavat yh-

tenäisen tavan toimia eli onko niillä yhtenäinen toimintalogiikka. Yhtenäisen toimintavan läh-

tökohtana on yrityksen henkilöstön yhteinen näkemys strategiasta. (Ala-Mutka & Talvela 2005, 

27.) 

Asiakkaiden segmentointi on olennainen osa strategista tehokkuutta. Segmentoinnin tulisi 

pohjautua yrityksen strategiaan. Segmentointi määrittää esimerkiksi sen, mitä palveluita tili-

toimisto tarjoaa, ja miten eri toiminnot kuten tuotanto eli asiakkaan taloushallinto toteute-

taan. (Ala-Mutka & Talvela 2005, 28.) Strategisen tehokkuuden ydin on siis strategian mukai-

nen voimavarojen suuntaaminen. Voimavarojen eli resurssien ohjaamiseksi oikeaan suuntaan 

tulee tuntea asiakkaan tarpeet ja odotukset sekä asiakkaan toimintatapa eli tapa toimia. Li-

säksi tulisi ymmärtää toimialalogiikkaa eli sitä, miten kilpailijat toimivat ja minkälaisia liike-

toimintamalleja heillä on. (Ala-Mutka & Talvela 2005, 28.) 

Sisäistä toiminnan laatua voidaan tarkastella kustannussäästöjen eli pääasiassa laatukustan-

nusten, uuden myynnin ja parantuneen katteen kautta. Lisäksi laatua voidaan arvioida palve-

lun jatkuvuutena asiakkaan näkökulmasta. Toiminnan laadun lähtökohtana on yhtenäinen ja 

järjestelmällinen tapa toimia. Tämän saavuttamiseksi tulee: 

• sopia yhtenäinen tapa toimia 

• mitata ja seurata käytännön tekemistä 

• olennaisia asiakastietoja ja -tapahtumia ylläpitää tietojärjestelmässä 
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• asiakastuntemusta ja osaamista jakaa yrityksen sisällä (Ala-Mutka & Talvela 2005, 

31.) 

Pitääkseen asiakastyytyväisyyden hyvällä tasolla, yrityksen tulee pystyä täyttämään tai ylittä-

mään annetut lupaukset ja asiakkaan odotukset. Asiakkaan odotuksiin voidaan vaikuttaa hyö-

dyntämällä mielikuvia. Strategiassa tulee valita joko matala tai korkea laatumielikuva sen 

mukaan, minkälainen toiminnan laatu yrityksen on mahdollista saavuttaa. Yrityksen tulisi va-

lita riittävän korkea, mutta saavutettavissa oleva mielikuvastrategia. (Lecklin 2006, 91-92.) 

Asiakkaan kokema laatu voidaan jakaa tekniseen ja toiminnalliseen laatuun. Teknisellä laa-

dulla tarkoitetaan tuotelaatua eli tilitoimiston tarjoaman tuotteen kuten esimerkiksi kuukau-

sikirjanpidon laatua. Toiminnallisella laadulla tarkoitetaan sitä, miten hyvin palvelu toteute-

taan ja mitä se sisältää. Nämä yhdessä muodostavat koetun laadun. Mikäli koettu laatu ei vas-

taa asiakkaan odottamaa laatua, asiakastyytyväisyys voi heikentyä. (Lecklin 2006, 94.) 

 

 

Kuvio 5: Strateginen ja operatiivinen tehokkuus (Ala-Mutka & Talvela 2005, 27-32). 

Sisäisen toiminnan laadun saavuttamiseksi tilitoimiston tulee sopia yhtenäinen tapa toimia. 

Sisäisiä prosesseja ja toimintatapoja tulee käydä läpi henkilöstön kanssa ja niitä tulee tarvit-

taessa päivittää ja kehittää. Laadun varmistaminen edellyttää myös käytännön tekemisen seu-

rantaa ja mittaamista. Asiakastietojärjestelmän avulla asiakkaalle tehtäviä töitä on helppo 

seurata ja mitata. Ilman tietojärjestelmää käytännön tekemistä on haasteellista mitata, 
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jolloin myös sen kehittäminen on vaikeaa. Asiakastietojärjestelmän avulla asiakastuntemusta 

ja osaamista voidaan jakaa yrityksen sisällä, kun tietojärjestelmässä ylläpidetään olennaisia 

asiakastietoja. Tilitoimiston sisäistä toiminnan laatua voidaan arvioida asiakassuhteiden kes-

tolla sekä kustannussäästöjen kautta. Tilitoimisto voi esimerkiksi seurata yhtiön kokonaislas-

kutusprosenttia ja työntekijöiden laskutusprosenttia eli sitä, kuinka suuri osa työtunneista on 

laskutettavaa asiakastyötä. Strategisen tehokkuuden saavuttamiseksi yhtiön tulee osata koh-

distaa resurssit oikeisiin asioihin. Jotta resurssit osataan suunnata oikein, toimintaa tulee ar-

vioida ja suunnitella. Asiakkuudenhallinnalla voidaan vaikuttaa tähän. Kun esimerkiksi asiak-

kaalle tehtäviä töitä hallitaan tehokkaasti asiakastietojärjestelmän avulla, henkilöstölle on 

selkeää, mitä tulee tehdä seuraavaksi. Asiakastietojärjestelmän avulla voidaan tukea henki-

löstön päivittäistä työskentelyä ja vaikuttaa siihen, että tehdään oikeita asioita laadukkaasti. 

Tällä on merkittävä vaikutus myös operatiiviseen tehokkuuteen. Kun henkilöstö tietää, mitä 

tulee tehdä tai miten tulee toimia, asioita pystymään tekemään kustannustehokkaasti. Jotta 

henkilöstöllä on yhtenäinen tapa toimia, sisäisiä prosesseja tulee käydä yhdessä läpi henkilös-

tön kanssa.  

Toimeksiantaja on Taloushallintoliiton auktorisoima tilitoimisto ja jäsenyritys, joten se nou-

dattaa Taloushallintoliiton antamaa ohjeistusta hyvästä tilitoimistotavasta ja sen toimintaa 

ohjaa vahvasti toimialastandardi. Taloushallintoliitto on antanut ohjeistuksen hyvästä tilitoi-

mistotavasta, joka on tilitoimistoalalla yleisesti vakiintunut ohjeistus. Hyvän tilitoimistotavan 

ohjeistuksessa on määritelty toimintatavat, joita noudattamalla tilitoimisto voi tuottaa luo-

tettavaa ja oikeaa tietoa ja palvelua sekä asiakkailleen että näiden sidosryhmille. Hyvän tili-

toimistotavan ohjeistus on laadittu Taloushallintoliiton toimialastandardiin. (Taloushallinto-

liitto 2020.) 

Toimialastandardi, TAL-STA, on laadittu taloushallinnon palveluyrityksille ja muille taloushal-

linnon asiantuntijapalveluita tarjoaville toimijoille. Sen tavoitteena on auttaa toimimaan alan 

hyvän tavan mukaisesti. Toimialastandardin tarkoituksena on määritellä palveluyrityksen toi-

minnalle laadullinen vaatimustaso. Laadullisella vaatimustasolla pyritään varmistamaan, että 

palveluyritys tuottaa laadukasta palvelua sekä oikeaa tietoa asiakkaalle, viranomaisille ja 

muille sidosryhmille. Toimialastandardi sisältää eettisen ohjeistuksen sekä ohjeistukset kos-

kien toimeksiannon hoitamista, kirjanpitopalvelua ja palkanlaskentapalvelua. Eettinen ohjeis-

tus, TAL-STA1, sisältää kriteerit, joita noudattamalla taloushallinnon asiantuntijapalveluita 

tarjoava toimija toimii vastuullisesti ja luotettavasti, huomioi asiakkaan edun, noudattaa voi-

massa olevaa lainsäädäntöä, toimii hyvän tavan mukaisesti, on itsenäinen ja riippumaton sekä 

pystyy huolehtimaan omasta ja mahdollisen henkilöstön ammatillisesta kehittymisestä ja hy-

vinvoinnista. (Taloushallintoliitto 2020.) 

Toimialastandardi, TALS-TA2, sisältää kriteerit, jotka taloushallinnon palveluyrityksen tulee 

täyttää, jotta se voi ottaa vastaan ja hoitaa toimeksiannon. Toimeksiannon hoitajan tulee 
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huolehtia siitä, että se on taloudellisesti vakavarainen ja riippumaton. Palvelun laatua eli työ-

menetelmien kuvausta ja ajantasaisuutta sekä toiminnan riskejä tulee säännöllisesti arvioida. 

Toimialastandardissa on määritelty myös hyvän tavan mukaiset toimenpiteet palveluyrityksen 

vaihdostilanteessa. Lisäksi toimialastandardi edellyttää taloushallinnon palveluyritykseltä asi-

anmukaista ja riittävää dokumentointia koskien sekä asiakasta että omaa toimintaa. Luotta-

muksen turvaamiseksi palveluntarjoajan tulee turvata toimeksiantoon sisältyvät tiedot kuten 

liikesalaisuudet asianmukaisella tavalla. Yrityksen tulee huolehtia siitä, että henkilöstöllä on 

asianmukainen koulutus ja riittävä kokemus tehtävien hoitamiseksi. Toimeksiannon hoitami-

nen edellyttää riittävää asiantuntemusta ja henkilöstövaroja. Toimialastandardissa määritel-

lään myös kriteerit toimeksiannosta sopimiselle. Kriteerit koskevat asiakkaalle tehtävää tar-

jousta, hinta-arviota ja hinnoittelua sekä toimeksiantosopimusta.  

Lisäksi toimialastandardissa on määritelty palveluntarjoajan velvoitteet toimeksiannon hoita-

misen aikana. Toimeksianto tulee hoitaa huolellisesti noudattaen toimeksiantosopimusta ja 

voimassa olevia säädöksiä. Taloushallinnon kokonaisprosessin toimivuuden varmistamiseksi, 

asiakasta on ohjeistettava sisäisten taloushallinnon prosessien hoitamisessa siltä osin, kun ne 

vaikuttavat toimeksiannon hoitamiseen. Asiakasta tulee neuvoa seuraamaan omaa toimi-

alaansa ja toimintaansa koskevia lainsäädäntö- ja muita muutoksia ja näiden tulkitsemista. 

Näistä asiakkaan tulee tiedottaa palveluyritystä, jotta se voi hoitaa toimeksiannon asianmu-

kaisesti. Vastaavasti palveluyrityksen on tiedotettava asiakkaille taloushallinnon olennaisista 

lainsäädäntömuutoksista. (Taloushallintoliitto 2020.) 

Kolmas toimialastandardi, TAL-STA3, sisältää ohjeistuksen siitä, miten taloushallinnon palve-

luyritys voi pyrkiä varmistamaan tarjoamansa kirjanpitopalvelun laatua. Kirjanpitopalvelun 

tuottamisessa tulee noudattaa voimassa olevaa kirjanpitolainsäädäntöä, toimialastandardin 

ohjeistusta ja asiakkaan kanssa tehtyä toimeksiantosopimusta sekä alan hyvää tapaa. Tuo-

tettu palvelu tulee dokumentoida asiaankuuluvalla tavalla. Kirjanpitopalvelun tuottamista 

koskeva ohjeistus sisältää perehtymis-, selvilleotto- ja varmistusvaatimukset.  Asiakkaan liike-

toiminnan tuntemiseksi ja ymmärtämiseksi, siinä määrin kuin se on tarpeellista toimeksian-

nosta huolehtimiselle, tulisi palveluyrityksen perehtyä asiakkaan liiketoimintaan. Kirjanpitoai-

neiston oikeellisuudesta ja riittävyydestä vastaa kirjanpitovelvollinen itse tai tämän edustaja. 

Taloushallinnon palveluyrityksen tulee pyytää asiakkaalta tarvittaessa lisäselvityksiä liiketa-

pahtuman oikein kirjaamisen varmistamiseksi. Asiakkaan sisäiset rutiinit tulee mukauttaa tuo-

tettavaan palveluun ja asiakasta tulee tarvittaessa ohjeistaa tositteiden asiasisällön tarkista-

misessa sekä kirjanpitoaineiston oikeellisuudessa. Taloushallinnon palveluyritykseltä ei edelly-

tetä asiakkaan aineiston systemaattista tarkistamista, mutta huomatessaan puutteita aineis-

tossa, asiasta tulee huomauttaa asiakasta. Liiketapahtumien perustana olevien tositteiden si-

sällön tulee olla totuudenmukaisia ja kirjaukset tulee tehdä tosiasiallista luonnetta vastaa-

vasti. Palveluyrityksen vastuulla on huolehtia siitä, että kirjausketju on todettavissa ongel-

mitta. Aineiston toimittamisessa palveluyrityksen ei tulisi hyväksyä asiakkaan olennaisia tai 
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toistuvia toimeksiantosopimuspoikkeamia ilman huomautusta. Raportoinnista ja tietojen luo-

vuttamisesta tulee sopia toimeksiantosopimuksessa. (Taloushallintoliitto 2020.) 

Tilinpäätöstä tehdessä palveluyrityksen tulee noudattaa Taloushallintoliiton antamaa suosi-

tusta Hyvästä tilinpäätöstavasta. Tilinpäätösasiakirjojen tulee olla selkeitä ja huolellisesti 

tuotettuja. Tilinpäätöksen tuottamisessa tulee noudattaa kirjanpitolainsäädäntöä, suosituksia 

ja ohjeita sekä muita yleisiä tilinpäätösperiaatteita. Näiden noudattamiseksi asiakkaan liike-

toimintaan, kirjaamisrutiineihin ja aikaisempien vuosien tilinpäätösten laskentaperiaatteisiin 

tulisi paneutua siltä osin kuin se on olennaista tilinpäätöksen tuottamiselle. Palveluyritykseltä 

edellytetään menetelmää laadun varmistamiseksi, jonka avulla huolehditaan siitä, että kaikki 

olennaiset tilinpäätöstä koskevat toimenpiteet tulevat tehdyksi. Valmiista tilinpäätöksestä tu-

lee olla vuorovaikutuksessa asiakaan kanssa sovitulla tavalla. Toimintakertomuksen laatiminen 

on asiakkaan vastuulla. Asiakasta voidaan kuitenkin tarvittaessa avustaa oikean tiedon tuotta-

misessa. (Taloushallintoliitto 2020.) 

TAL-STA4 sisältää ohjeistukset palkanlaskentapalvelun laadun varmistamiseksi. Taloushallin-

non palveluyritysten, jotka tarjoavat palkanlaskentapalvelua, tulisi noudattaa tämän toimi-

alastandardin ohjeistuksia. Palkanlaskentapalvelun tuottamisessa tulee toimia voimassa ole-

van lainsäädännön ja ohjeistuksen, toimeksiantosopimuksen, alan hyvän tavan ja toimi-

alastandardin mukaisesti. Asiakkaan liiketoimintaan tulee perehtyä siinä määrin kuin se on 

tarpeellista toimeksiannosta huolehtimiselle. Jotta toimeksianto voidaan toteuttaa laaduk-

kaasti, tulee asiakaskohtaiset toimintatavat selvittää ja dokumentoida. Asiakas itse tai tämän 

edustaja on vastuussa palkanlaskennan aineiston oikeellisuudesta. Palveluyritys on kuitenkin 

velvollinen hankkimaan lisäselvityksiä tarvittaessa palkanlaskennan oikeellisuuden varmista-

miseksi. Taloushallinnon palveluyrityksen tulee huolehtia selkeästä vastuunjaosta ja ohjeis-

tuksen antamisesta asiakkaan kanssa palkanlaskentapalveluun liittyen. Vastuu työlainsäädän-

nön ja työehtosopimusten noudattamisesta on asiakkaalla eli palveluyrityksen ei tulisi tehdä 

päätöksiä näihin liittyen asiakkaan puolesta. Asiakkaan sisäiset prosessit tulisi käydä asiak-

kaan kanssa läpi ja sovittaa ne siten, että palvelu voidaan toteuttaa mahdollisimman hyvin. 

Palkanlaskenta-aineiston sisällön tarkastamisessa ja toimittamisessa asiakasta tulisi ohjeistaa 

tarpeen mukaan. Palveluyritykseltä ei edellytetä systemaattista aineiston tarkastamista, 

mutta mahdollisista puutteista tulisi informoida asiakasta. Toimeksiannon päättymistilan-

teissa palveluyrityksen tulee huolehtia siitä, että kummatkin osapuolet irtisanovat palvelun 

tuottamiseksi tarvitut valtuudet. Palkanmaksun sivukuluista ja velvollisuudesta tarkkailla 

työnantajan vakuutusmaksujen riittävyydestä tulee ohjeistaa asiakasta. Palkanlaskennassa kä-

siteltävät tiedot ovat arkaluontoisia, joten luottamuksellisuus on tärkeässä roolissa toimeksi-

annon hoitamisessa. Tietoja tulisi luovuttaa ja toimeksiantoja vastaanottaa vain asiakkaan ni-

metyiltä yhteyshenkilöiltä. (Taloushallintoliitto 2020.) 
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Taloushallintoliiton toimialastandardilla on merkittävä vaikutus myös asiakkuudenhallinnan 

näkökulmasta. Toimialastandardin noudattamiseksi ja laadukkaan taloushallintopalvelun to-

teuttamiseksi tilitoimiston tulee ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa ja asiakkaan sisäiset rutii-

nit tulee sopeuttaa tuotettavaan palveluun. Asiakkuudenhallinnalla on merkittävä rooli ta-

loushallintopalvelun tuottamisessa. Toimialastandardi edellyttää asianmukaista dokumentoin-

tia koskien sekä asiakasta että omaa toimintaa. Tähän voidaan hyödyntää taloudenhallintajär-

jestelmän lisäksi asiakastietojärjestelmää, johon voidaan tallentaa tietoa esimerkiksi asiak-

kaan liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä sisäisistä prosesseista. Toimialastandardi velvoittaa 

tilitoimistoa neuvomaan asiakasta seuraamaan omaa toimialaansa ja toimintaansa koskevia 

muutoksia. Asiakkaan ilmoittaessa esimerkiksi oman toimialansa lainsäädäntömuutoksesta, ti-

litoimiston tulee huolehtia, että muutokset ovat henkilöstön tiedossa. Tilitoimiston sisäiseen 

tiedonhallintaan ja -jakamiseen voidaan hyödyntää asiakastietojärjestelmää, johon voidaan 

tallentaa asiakaskohtaisesti asiakkaan toimialaan liittyvät muutokset ja asiakkaan kanssa 

käyty viestintä. Tilinpäätöstä tehtäessä asiakkaan liiketoimintaan, kirjaamisrutiineihin ja ai-

kaisempien vuosien tilinpäätösten laskentaperiaatteisiin tulee perehtyä riittävissä määrin. 

Olennaisten kirjaamisrutiinien ja laskentaperiaatteiden sekä niihin liittyvien huomioiden tal-

lentamiseen tilitoimisto voi hyödyntää asiakastietojärjestelmää. Asiakkaan tietoja tulisi luo-

vuttaa ja toimeksiantoja vastaanottaa vain asiakkaan nimetyiltä yhteyshenkilöiltä. Asiakkaan 

nimeämät yhteyshenkilöt tulisi olla siis koko henkilöstön tiedossa, ei vain asiakasvastaavan. 

Asiakastietojärjestelmän avulla nimetyt yhteyshenkilöt voidaan tarkistaa esimerkiksi tietoja 

luovutettaessa.  

3.4 Tietojärjestelmät 

CRM eli Customer Relationship Management on strateginen lähestymistapa, jonka avulla tuo-

tetaan sidosryhmille lisäarvoa kehittämällä yrityksen suhteita avainasiakkaisiin ja asiakasseg-

mentteihin. CRM hyödyntää teknologiaa ja markkinointistrategioita. Yhdistämällä nämä pyri-

tään luomaan tuottavia ja pitkäkestoisia asiakassuhteita. CRM:n merkittävin hyöty on sen tar-

joamat mahdollisuudet hyödyntää paremmin tietoa asiakassuhteiden ymmärtämisessä ja 

markkinointistrategioiden toimeenpanossa. (Payne 2005, luku 1.) CRM-järjestelmä on teknolo-

ginen ratkaisu asiakkuudenhallintaan ja asiakassuhteiden kehittämiseen. Yritys voi kerätä ja 

tallentaa tietoa asiakkaistaan sekä potentiaalisista asiakkaista CRM-järjestelmään, joka mah-

dollistaa asiakassuhteiden tehokkaan hallinnan. (Salesforce 2020.) 

Tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen merkitys on kasvanut sekä liiketoiminnassa että asia-

kashallinnassa. Tiedonhallinnalla tarkoitetaan tiedon keräämistä, jalostamista, järjestämistä 

ja hyödyntämistä. Kehittynyt ja toimiva asiakashallinta edellyttää edistyneitä tietoteknisiä 

ratkaisuja eli asiakastietojen hallintaan tulisi hyödyntää tietojärjestelmää. Asiakashallinta pe-

rustuu markkina- ja asiakastuntemukseen. (Ala-Mutka & Talvela 2005, 24.) Tiedonhallinnan 

tavoitteena on ennakoida ja reagoida nopeammin asiakkaiden tarpeisiin ja kilpailijoiden 
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toimenpiteisiin. Tiedonhallinnan tarkoituksena on muodostaa kerätystä informaatiosta jäsen-

neltyä ja jalostettua tietoa, joka mahdollistaa tietoon perustuva päätöksenteon. Tiedonhal-

linnan tehtävänä on saada henkilökunnan henkilökohtainen ja kokemukseen perustuva osaa-

minen koko yrityksen käyttöön. Tiedonhallinta sisältää kuitenkin useita haasteita. Yleensä on-

gelmana ei ole tiedon saatavuus vaan sen käsittely ja hallinta. Usein haasteena on se, että 

tietoa on niin paljon, että sen rajaaminen on vaikeaa. (Ala-Mutka & Talvela 2005, 96-97.) Asi-

akkuustiedon määrä on kasvanut huomattavasti, mutta tiedon käyttö ei ole pysynyt mukana 

tässä kehityksessä. Ongelmana on usein se, että tieto on pirstaloitunutta ja se ei ole käyttö-

kelpoisessa muodossa. Tämän takia tietoa on vaikea hallita ja hyödyntää, ja monesti sitä ei 

edes haluta käyttää. (Lehtinen 2004, 124-125.) Lisäksi tiedon saaminen koko henkilöstön hyö-

dynnettäväksi ja muuttaminen yksilöllisestä osaamisesta koko henkilöstön osaamiseksi on 

haastavaa. Yrityksellä voi olla paljon tietoa, mutta tieto voi jäädä jakamatta ja hyödyntä-

mättä, mikäli yrityksellä ei ole riittävän tehokasta järjestelmää tai menetelmää tiedon hallit-

semiseksi. (Ala-Mutka & Talvela 2005, 96-97.)  

Jotta yritys pystyy hoitamaan asiakassuhteitansa hyvin, on yrityksen tunnettava asiakkaansa. 

Asiakassuhteiden hallinnassa voidaan käyttää tietokantaa, jonka tulisi kattaa koko asiakassuh-

teen hallinta. Tietokantaan eli asiakastietojärjestelmään kerätään esimerkiksi seuraavanlaisia 

tietoja: 

• asiakkaan nimi ja yhteystiedot 

• toimipaikka 

• yhteyshenkilöt 

• asiakasprofiili- ja segmenttitiedot 

• asiakkaan toimintaympäristöön liittyvät tiedot 

• liiketoiminnan tunnusluvut 

• ostojen kehittyminen 

• asiakastyytyväisyys 

• kontaktihistoria ja -suunnitelma 

• kampanjatiedot 

• muut asiakassuhteelle olennaiset tiedot 

Toimivuuden kannalta tietojärjestelmän tulee olla helppokäyttöinen ja ylläpitäminen mahdol-

lisimman vaivatonta. Tästä syystä järjestelmän tietosisältöä ei kannata tehdä tarpeettoman 

suureksi vaan painottaa asiakassuhteen hoitamisen kannalta merkityksellisiin asioihin. Tieto-

järjestelmän rekisteröinti ja ylläpito kannattaa tehdä keskitetysti ja tätä varten tulisi määrit-

tää vastuuhenkilö yrityksessä. Vastuu omien asiakkaiden tietojen päivittämisestä tulee olla 

asiakasyhteyshenkilöillä. Järjestelmän päivittäminen on vaivattomampaa, mikäli se on yhdis-

tetty toisiin, yrityksen käytössä oleviin järjestelmiin. Jokaisella asiakassuhteita hoitavilla hen-

kilöllä tulisi olla käyttöoikeus tietojärjestelmään. (Lecklin 2006, 99-100.) 
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CRM-järjestelmä mahdollistaa tietoon perustuvan päätöksenteon ja tukee yrityksen liiketoi-

mintaa. Hyvin toteutettu dokumentaatio, prosessien jatkuva kehittäminen ja liiketoimintaa 

tukeva tietojärjestelmä, edesauttavat yrityksen oppimista ja kehittymistä. CRM-järjestelmää 

hyödynnetään usein myynnin ja markkinoinnin toiminnoissa kuten esimerkiksi tarjousten hal-

linnassa. Järjestelmästä on hyötyä kuitenkin myös muille liiketoiminnan osille. (Johnson, Kos-

tojohn & Paulen 2011, 2-3.) Asiakaskokemuksen merkitys on kasvanut toimintaympäristön 

muutoksen myötä. CRM-järjestelmän avulla työntekijöiden on helppo saada kokonaiskuva asi-

akkaasta, kun kaikki asiakkaan tiedot ja asiakkaan kanssa käydyt keskustelut ovat tallennettu 

keskitetysti yhteen paikkaan (Johnson ym. 2011, 146). Parhaimmillaan CRM-järjestelmällä 

voidaan parantaa asiakaskokemusta ja -tyytyväisyyttä: 

• Liiketoimintaprosessien arviointi asiakkaan näkökulmasta voi parantaa asiakastyyty-

väisyyttä. 

• CRM-järjestelmä toimii yhteisenä tietokantana, jonka avulla kaikilla yrityksen työnte-

kijöillä on tarvittava tieto asiakaspalveluun. 

• CRM-järjestelmään kerätyn tiedon avulla voidaan tunnistaa tuotteita ja palveluita, 

jotka sopivat asiakkaan profiiliin. (Johnson ym. 2011, 5-6.) 

CRM-järjestelmä tulisi räätälöidä yrityskohtaisesti, koska yritykset ovat erilaisia eli niillä on 

erilaisia asiakkaita ja liiketoimintaprosesseja. Näin CRM-järjestelmästä saadaan paras mah-

dollinen hyöty organisaatiolle. (Johnson ym. 2011, 36.) 

Yksi CRM-järjestelmän merkittävimmistä hyödyistä on sen tarjoama raportointimahdollisuus. 

Raportoinnin avulla yritys saa tärkeää tietoa liiketoiminnastaan, joka edesauttaa päätöksente-

koa. Erityisesti työntekijät, jotka eivät ole suoraan tekemisissä asiakkaiden kanssa, hyötyvät 

raportoinnista. CRM-järjestelmän raportointitoiminto tulisi räätälöidä niin, että se on mahdol-

lisimman helppokäyttöinen ja tieto olisi vaivattomasti saatavilla. (Johnson ym. 2011, 37.)  

Asiakkuudenhallinnassa tulisi huomioida kokonaisuus koko organisaation tasolla. Pelkkä CRM-

ohjelmiston hankinta ei riitä. Yleisimpiä syitä asiakkuudenhallintahankkeen epäonnistumiselle 

ovat asiakkuusajattelun ymmärtämisen puute ja se, että yrityskulttuuri ei ole asiakassuuntau-

tunut. Asiakkuudenhallinta-hankkeen onnistumiseksi henkilökuntaa tulisi kouluttaa ja kehittää 

asiakasnäkökulma huomioiden, hankkeen toteuttamista tulisi seurata ja mitata, ja koordinaa-

tion tulisi toimia työntekijöiden välillä yrityksen sisällä. (Lehtinen 2004, 231.) 

Toimiakseen CRM-järjestelmä vaatii ylläpitoa ja päivittämistä. On tärkeää kerätä järjestel-

män käyttäjiltä eli työntekijöiltä palautetta järjestelmästä, jotta voidaan havaita mahdollisia 

ongelmia ja tehdä toimenpiteitä näiden poistamiseksi. Lisäksi työntekijöitä tulisi tukea järjes-

telmän käytössä. Henkilöstön tukemisessa voidaan hyödyntää sellaisten työntekijöiden 
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osaamista, jotka ovat perehtyneet käytössä olevaan järjestelmään ja sen prosesseihin syvälli-

semmin. (Johnson ym. 2011, 201.) 

 

Kuvio 6: Asiakastietojärjestelmän hyödyt ja haasteet (Johnson, Kostojohn & Paulen 2011, 5-

6). 

4 Asiakkuudenhallinta tilitoimistossa  

Liiketoimintaympäristön jatkuva muutos ja globalisoitunut talous edellyttävät tilitoimistoilta 

perinteisten palvelujen lisäksi kykyä konsultoida yrityksen johtoa, neuvoa henkilöstöasioissa 

ja talouden suunnittelussa. Asiakasyritysten toiminnan laajentuminen kansainväliseksi, teknis-

ten innovaatioiden myötä syntyneet uudet tavat ja mallit sekä useista kokonaisuuksista muo-

dostuvat lainsäädäntö, verotus, yhteisökauppa kuten EU, ja monikansalliset sopimukset vai-

kuttavat merkittävästi alan toimintaympäristöön ja työtehtäviin. Tilitoimistojen täytyy pystyä 

vastaamaan näihin haasteisiin. Asiakasyritysten liiketoiminnan kasvaessa tilitoimistoilta odo-

tetaan kykyä vastata myös strategisiin kysymyksiin. (Smith 2020.) 

4.1 Uusien asiakkaiden hankinta 

Taloushallinnon ala on osa liike-elämän palveluita eli taloushallintopalvelut kuuluvat KIBS-toi-

mialaan. KIBS-yrityksillä tarkoitetaan tieto- ja osaamisintensiivisiä liike-elämän palveluita 

(Knowledge Intensive Business Services). Tieto- ja osaamisintensiivisiä liike-elämän palveluita 

ovat toisille yrityksille tarjottavat palvelut, jotka liittyvät vahvasti tietoon ja osaamiseen. 

(Kemppilä & Mettänen 2004.) 
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Tilitoimistot ovat B2B (engl. business to business) yrityksiä eli ne myyvät ja markkinoivat pal-

veluitaan toisille yrityksille. B2B yritykset myyvät esimerkiksi konsultaatio- tai asiantuntija-

palveluita toisille yrityksille. B2B markkinoinnissa tärkeintä on pystyä osoittamaan asiakkaalle 

tuotettava konkreettinen hyöty. (Uzialko 2019.) Valtaosa tilitoimiston tarjoamista palveluista 

on tyypillisesti lakisääteisiä, mutta niiden lisäksi ne tarjoavat usein muita asiantuntijapalve-

luita kuten veroneuvontaa tai sisäisen laskennan palveluita.  

Usein tilitoimistot saavat uusia asiakkaita olemassa olevien asiakkaiden ohjaamina (Downes 

2017). Toimialalle on siis tyypillistä suosittelumarkkinointi (engl. word of mouth marketing, 

WOM). Suosittelumarkkinoinnissa tyytyväinen asiakas suosittelee yrityksen palveluita liike-

kumppaneilleen tai tuttavilleen. (Bergström & Leppänen 2015, luku 1). Mary Cloonanin mu-

kaan tämä on yksi syy sille, miksi tilitoimistot eivät ole ottaneet CRM-järjestelmiä niin aktiivi-

sesti käyttöön (Downes 2017). Osa kirjanpitäjistä mieltää CRM-järjestelmät enemmän myyn-

nin ja markkinoinnin työvälineeksi (Boudreau 2018). Vaikka tilitoimistot mittaavat ja seuraa-

vat paljon erilaisia asioita kuten maksuja ja keskeneräisiä töitä, uusien asiakkaiden myynti-

putki (engl. pipeline) jää usein huomiotta. Mikäli CRM-järjestelmä on toteutettu ja jalkau-

tettu onnistuneesti, sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti prospektien myyntiputken hallin-

nassa. (Downes 2017.) Prospekteilla tarkoitetaan uusia potentiaalisia asiakkaita, joiden yh-

teystiedot yritys on saanut (Bergström & Leppänen 2015, luku 3). 

Cloonanin mukaan yritykset tarvitsevat jonkin keinon tai menetelmän kerätä tietoa prospek-

teistaan, jota he voivat hyödyntää esimerkiksi sähköpostiviestinnässä tai tapaamisissa. Iso osa 

yrityksistä käyttää tähän Excel-listauksia. Mitä enemmän kuitenkin keskitytään yksittäisiin 

sektoreihin, sitä tärkeämpää on osata kerätä ja suodattaa tietoa useista lähteistä. Tämä on 

tärkeää, jotta osataan tunnistaa potentiaaliset asiakkaat sekä kohdentaa resursseja heihin. 

(Downes 2017.) 

4.2 Asiakkuudenhallinnan haasteet ja hyödyt 

Tilitoimistot ovat olleet hitaampia ottamaan käyttöön CRM-järjestelmää kuin muiden toi-

mialojen yritykset. Usein tilitoimistot hyödyntävät asiakkuudenhallinnassa Excel-listauksia, 

jotka eivät sovellu tiedon tehokkaaseen hallintaan. Excelin käyttäminen on ongelmallista, 

koska tietoa on kerätty usealle välilehdelle ja tieto on usein virheellistä. Warren Singhin mu-

kaan asiakkaiden tarpeita on vaikea tunnistaa ja täyttää, mikäli yrityksellä ei ole selkeää ja 

paikkansapitävää käsitystä asiakkaidensa kanssa käydyistä keskusteluista. Tyypillisesti tilitoi-

mistot panostavat paljon erilaisten projektien hallitsemiseen sekä ajankäytön ja tehokkuuden 

mittaamiseen. Nykyisin tällainen hallinnollinen työ voidaan automatisoida. Singhin mukaan 

CRM-järjestelmä ei pelkästään edesauta asiakassuhteiden ylläpitoa vaan auttaa myös työnte-

kijöitä kommunikoimaan keskenään tehokkaammin. (Downes 2017.) 
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Tilitoimistot pystyvät hyödyntämään CRM-järjestelmää seuraaviin asioihin: 

• yhteystietojen ja dokumenttien hallinta 

• pipelinen eli myyntiputken hallinta 

• markkinointikampanjat 

• asiakkaiden tunteminen 

Myyntiprosessi alkaa liidistä (engl. lead) eli kontaktista, josta voi muodostua prospekti (engl. 

prospect). Prospektilla tarkoitetaan potentiaalista asiakasta, joka vastaa yrityksen kohderyh-

mää, ja jolla on edellytykset ostaa yrityksen palveluita. (Lilyquist 2019.) Suosittelumarkki-

nointi (eng. referral marketing) on strategia, jonka päämääränä on saada olemassa olevat asi-

akkaat suosittelemaan yrityksen palveluita omille verkostoilleen. Referral on uusi mahdollinen 

asiakas, joka on kiinnostunut yrityksen palveluista toisen asiakkaan suosittelemana. (Kapadia 

2019.) 

CRM-järjestelmän avulla liidien, mahdollisten uusien asiakkaiden, nykyisten asiakkaiden ja yh-

teistyökumppanien yhteystiedot voidaan tallentaa yhteen paikkaan, jolloin ne ovat helpom-

min käytettävissä. Lisäksi kaikki näihin liittyvät tiedostot ja dokumentit voidaan tallentaa 

CRM-järjestelmään, jolloin tarvittavan tiedon etsiminen on tehokkaampaa. Uusasiakashankin-

nassa ennakointi on tärkeässä asemassa. CRM-järjestelmään voidaan asettaa erilaisia tehtäviä 

ja aktiviteetteja jokaiselle liidille tai referralille. Tämä edesauttaa myyntimahdollisuuksien ja 

uusien mahdollisten asiakkuuksien seurannan, jolla on merkittävä rooli pipelinen eli myynti-

putken hallinnassa. (Boudreau 2018.) 

4.3 Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) edellyttää tilitoimistoja 

tuntemaan asiakkaansa ja ottamaan selkoa heidän liiketoimistaan. Lain 2 luvun 2 §:ssä määri-

tellään, että ilmoitusvelvollisen eli esimerkiksi tilitoimiston on tunnistettava asiakkaansa ja 

todennettava tämän henkilöllisyys asiakassuhdetta aloitettaessa. Myös asiakkaan edustajan 

henkilöllisyys tulee todentaa ja lisäksi tulee varmistaa edustajan oikeus toimia asiakkaan puo-

lesta. Lain 2 luvun 3 § velvoittaa ilmoitusvelvollista säilyttämään asiakkaan tuntemistiedot ku-

ten esimerkiksi henkilötiedot, edustajan henkilötiedot, oikeushenkilön eli esimerkiksi osake-

yhtiön tiedot, oikeushenkilön hallituksen tai muun päättävän elimen tiedot, oikeushenkilön 

toimiala, tosiasiallisten edunsaajien tiedot ja tiedot asiakkaan toiminnasta, liiketoiminnan 

laadusta ja laajuudesta, taloudellisesta asemasta sekä tiedot varojen alkuperästä. Tosiasialli-

sella edunsaajalla tarkoitetaan henkilöä, joka omistaa yhtiön osakkeista suoraan tai välilli-

sesti toisen yhtiön kautta yli 25 prosenttia. Tosiasialliseksi edunsaajaksi luetaan myös henkilö, 

jolla on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänimäärästä joko suoraan tai välillisesti toisen 
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yrityksen kautta. Myös muu peruste kuten esimerkiksi osakassopimus voi täyttää tosiasiallisen 

edunsaajan perusteet. (Patentti- ja rekisterihallitus 2020.)  

Lain 3 luvun 4 § sisältää selonottovelvollisuuden eli se edellyttää ilmoitusvelvollista ottamaan 

selvää asiakkaan liiketoimista ja kiinnittämään erityistä huomiota tavanomaisesta poikkeaviin 

toimiin. Luvun 10 §:ssä määritellään, että ilmoitusvelvollisen on toteutettava tehostettua me-

nettelyä asiakkaan tuntemiseksi, mikäli laissa määritellyn riskiarvion perusteella voidaan to-

deta, että asiakassuhteeseen tai yksittäiseen liiketoimeen liittyy tavanomaista suurempi ra-

hanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski. Lain 4 luvun 1 § velvoittaa ilmoitusvelvollista te-

kemään ilmoituksen epäilyttävästä liiketoimesta rahanpesun selvittelykeskukselle ja säilyttä-

mään epäilyttäviä liiketoimia koskevat tiedot 3 §:ssä määritetyllä tavalla. 4 §:ssä määritellään 

salassapitovelvollisuus eli ilmoitusvelvollinen ei saa kertoa ilmoituksen tekemisestä asian-

omaiselle eikä muille henkilöille. 5 § edellyttää ilmoitusvelvollista keskeyttämään liiketoimen 

tai kieltäytymään siitä, mikäli liiketoimi on epäilyttävä tai ilmoitusvelvollinen epäilee, että 

liiketoimeen sisältyvä varoja käytetään terrorismin rahoittamiseen. Liiketoimi voidaan kuiten-

kin suorittaa loppuun, mikäli sen keskeyttäminen tai siitä kieltäytyminen hankaloittaisi liike-

toimen tosiasiallisen edunsaajan selvittämistä.  

Rahanpesun ilmoitusvelvollisten rekisterin avautuminen on vaikuttanut siihen, että tilitoimis-

tot ovat miettineet käytännön ratkaisuja lain velvoitteiden toteuttamiseksi. Kirjanpitäjän on 

pystyttävä todentamaan valvovalle viranomaiselle tehty riskiarvio eli se, miten asiakas on luo-

kiteltu ja mihin luokittelu perustuu. Tuntemistietojen keräämisessä tilitoimiston tulee huomi-

oida myös GDPR eli yleinen tietosuoja-asetus. Rahanpesu edellyttää tietojen säilyttämistä vii-

den vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Tämän jälkeen tiedot tulee kuitenkin hävit-

tää, jotta GDPR:n noudattaminen toteutuu. Tuntemistiedot sisältävät arkaluonteista henkilö-

tietoa, joten tietoja tulee kerätä, ylläpitää ja säilyttää tietoturvallisesti. (Kojola 2019.) 

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä edellyttää tilitoimistoilta entistä 

parempaa asiakkaan tuntemista ja liiketoimien seuraamista. Tällä on merkittävä vaikutus tili-

toimiston asiakkuudenhallintaan. Laki edellyttää asiakastiedon keräämistä, ja jotta lain sisäl-

tämät edellytykset voidaan täyttää, tiedonhallinnan tulee olla tehokasta. Tilitoimiston tulee 

siis luoda toimintamalli siihen, mitä tietoja kerätään sekä miten tietoja kerätään ja säilyte-

tään. Tiedon tallentamisessa ja säilyttämisessä tulee huomioida myös tietoturvallisuus. Myös 

asiakkaan tunnistamiseksi asiakassuhteen alussa tulee olla selkeä prosessi. Tiedonhallinnan 

tehostamiseksi tilitoimistolla tulee olla asianmukainen järjestelmä asiakastietojen tallentami-

seen.  

4.4 Käytössä oleva järjestelmä 

Toimeksiantaja hyödyntää asiakkuuksien hallinnassa Koho-toiminnanohjausjärjestelmää, joka 

on enemmänkin asiakkuudenhallintajärjestelmä tilitoimistolle. Järjestelmä on otettu 
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käyttöön syksyllä 2019. Kaikkia järjestelmän toiminnallisuuksia ei ole vielä hyödynnetty, vaan 

niitä on otettu käyttöön vaiheittain. (Toimitusjohtaja 2020.) Koho on asiantuntijayrityksille 

suunnattu projektinhallinta-, tuntilaskutus- ja toiminnanohjausjärjestelmä, joka on toteu-

tettu pilvipalveluna (Koho Sales 2020). 

Koho -tilitoimiston toiminnanohjaus mahdollistaa tilitoimiston tehokkaan töiden hallinnan ja 

laskutuksen. Järjestelmä sisältää tilitoimiston toiminnanohjauksen, myyntilaskutuksen, tunti-

kirjauksen ja työajanseurannan. Järjestelmä voidaan räätälöidä tilitoimiston tarpeisiin sopi-

vaksi, jolloin järjestelmästä saadaan mahdollisimman käyttäjäystävällinen, kun tarpeettomat 

painikkeet, näkymät ja välilehdet poistetaan. Järjestelmä tehostaa tilitoimiston prosesseja ja 

sen avulla voidaan varmistaa, että kaikki asiakastyöt tulee tehtyä. (Koho Sales 2020.) 

Laskutus on automatisoitu järjestelmässä eli laskut muodostetaan automaattisesti tuntikir-

jauksista. Järjestelmä poimii myyntilaskulle työtunnit, kulut, tuotteet sekä toistuvat palvelut, 

jotka on valittu laskulle. Lasku siirretään järjestelmästä taloudenhallintaohjelmistoon, josta 

se lähetetään asiakkaalle. Järjestelmään on mahdollista asettaa sääntöjä ja selkeä prosessin 

kulku laskutukselle. Laskutuksen automatisoinnilla laskutus nopeutuu ja virheet vähenevät, 

jolloin aikaa jää enemmän muille tehtäville. Lisäksi laskujen lähettäminen nopeutuu, jolla on 

positiivinen vaikutus kassavirtaan. (Koho Sales 2020.) 

Järjestelmä sisältää työajanseurannan, tuntikirjaukset ja työaikapankin. Työaikaa voidaan 

kirjata usealla eri tavalla. Järjestelmän toiminta perustuu tuntikirjauksiin, koska esimerkiksi 

laskut muodostetaan kirjattujen tuntien perusteella. Tunteja voidaan kirjata sisäiseksi työksi 

tai asiakastyöksi, josta laskutetaan asiakasta. Työajanseurannalla voidaan seurata työntekijän 

työaikaa ja työaikaliukumia. (Koho Sales 2020.) Toimeksiantaja käyttää sisäisten tuntien kir-

jaukseen Kohon Timesheet-toimintoa ja asiakastöiden kirjaukseen +Vuoro-kirjausta (Toimitus-

johtaja 2020). Timesheetin avulla työntekijä kirjaa toteutuneen työajan järjestelmään. 

+Vuoro-toiminnolla työntekijä kirjaa tunteja yksittäisille tehtäville, joita voidaan kirjata myös 

jälkikäteen. Järjestelmän raportoinnin avulla työtunteja ja kassavirtaa voidaan seurata reaa-

liajassa työntekijä-, asiakas- ja projektikohtaisesti. (Koho Sales 2020.) 

Järjestelmään on mahdollista määrittää erilaisia tikettejä eli tehtäviä ja toistuvia töitä, joita 

hallinnoidaan työmääräysten avulla. Työmääräysten tarkoituksena on hallinnoida ja ohjata 

yrityksen resursseja sekä huolehtia siitä, että kaikki yrityksen työt tulee tehtyä ja laskutet-

tua. Järjestelmään voidaan luoda kaikille työntekijöille näkyviä tiketti- tai työlistoja tai käyt-

täjäkohtaisia työlistoja. Työlistoille voidaan asettaa toistuvia töitä erilaisten toistuvuus sään-

töjen mukaisesti kuten esimerkiksi tiettynä päivänä tai kuukautena toistuvat työt. (Koho Sales 

2020.) Tilitoimistolla on paljon toistuvia töitä, jotka tulee suorittaa tiettyyn määräpäivään 

mennessä.  
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Työmääräyksillä on useita hyötyjä sekä yrityksen johdolle että käyttäjälle. Työmääräysten 

avulla tilitoimiston on helpompi seurata tehtyjä, keskeneräisiä ja suoritettuja töitä ja varmis-

taa, että kaikki työt tulevat tehdyksi. Tämän myötä yrityksen resurssien hallinta on tehok-

kaampaa. (Koho Sales 2020.) Työmääräysten avulla tilitoimisto voi siis kasvattaa operatiivista 

ja strategista tehokkuutta. Työmääräysten avulla voidaan välttää muistinvarainen työ, jolloin 

myös henkilöriski pienenee. Raporttien avulla voidaan helposti ja nopeasti seurata töitä ja 

työaikaa, jolloin työajan suunnittelu ja budjetointi on helpompaa. Työmääräyksistä muodos-

tuu käyttäjälle henkilökohtainen työlista, joka mahdollistaa omien töiden vaivattoman seu-

rannan. Työmääräysten avulla töitä voidaan tarvittaessa jakaa ja kollegan sijaistaminen on 

sujuvampaa. Merkittävin etu työmääräyksissä ja niistä muodostuvista työlistoissa on laskutuk-

sen tehostuminen. Työ- ja tehtävälistat ovat suoraan laskutettavissa olevia tuntikirjausmer-

kintöjä. Tuntien kirjaaminen ja työn edistyminen voidaan tehdä järjestelmässä samassa pai-

kassa ja siirtää sieltä suoraan laskulle. (Koho Sales 2020.) 

Kiinnitysmatriisien avulla asiakkaiden ja käyttäjien työlistoja voidaan hallita ja ylläpitää. Mi-

käli asiakkaalle tehtävät työt muuttuvat, kiinnitys voidaan vaihtaa työmääräyspohjasta toi-

seen, jolloin järjestelmä tekee muutokset automaattisesti kyseisen asiakkaan työlistaan. Kiin-

nitysmatriiseja voidaan hyödyntää myös käyttäjien työlistojen hallinnassa. Mikäli asiakas- tai 

projektitehtävät siirtyvät toiselle käyttäjälle, muutos voidaan tehdä kiinnitysmatriisien avulla 

sujuvasti, kun käyttäjien työlistat päivittyvät vaivattomasti ilman manuaalista työtä. (Koho 

Sales 2020.) 

Työmääräyksistä järjestelmä muodostaa raportteja, joista voidaan tarkastella työn suoritusti-

lannetta eli mitä on suoritettu ja mitä on suorittamatta sekä työmääräyksiin käytettyjä tun-

teja ja laskutettuja tunteja. Työmääräyksille voidaan budjetoida asiakaskohtaisia tavoi-

teaikoja eli määrittää, missä ajassa asiakkaalle tehtävä työ tulisi saada suoritettua. Rapor-

toinnin avulla voidaan verrata asiakaskohtaista työaikabudjetointia toteutuneeseen työaikaan, 

jolloin voidaan seurata käyttäjäkohtaista kuormitusta. (Koho Sales 2020.) 

Koho sisältää myös CRM:n eli asiakkuudenhallinnan. Kohon CRM mahdollistaa myyntityön ja 

asiakassuhteiden hallinnan jokaisessa myyntiputken vaiheessa. Kohon CRM:llä voidaan muun 

muassa seurata myynnin etenemistä liidistä tarjoukseen ja hallita asiakkuuksia ensimmäisestä 

kontaktista alkaen. Asiakkuudenhallinta edesauttaa paremman asiakaskokemuksen luomi-

sessa. Järjestelmän avulla käyttäjä tietää, mitä asiakkaan kanssa on sovittu ja puhuttu. Li-

säksi sen avulla voidaan seurata, miten jokin projekti on edennyt ja mitä on laskutettu. (Koho 

Sales 2020.) 

Kohon sähköisen tunnistautumisen avulla tilitoimisto voi tunnistaa asiakkaan rahanpesulain 

edellyttämällä tavalla. Lisäksi järjestelmään voidaan tallentaa tiedot tosiasiallisista edunsaa-

jista. Järjestelmään voidaan tallentaa myös tehostetun seurannan piirissä olevien yritysten 
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tunnusmerkit kuten esimerkiksi kotimaa ja toimiala. Järjestelmä tarkistaa tilitoimiston puo-

lesta kuuluuko asiakasyritys tai henkilö jollekin pakotelistalle. (Koho Sales 2020.) 

Kohon raportoinnin avulla tilitoimisto voi seurata työntekijäkannattavuutta, projektikannatta-

vuutta ja asiakaskannattavuutta. Raportoinnin avulla voidaan seurata työntekijän työ- ja las-

kutustunteja. Tuntikirjaukseen liittyviltä raporteilta nähdään laskutettavat tunnit, sisäiset 

tunnit, todelliset tunnit, kuormitusraportti, toimenpiteet ja työmääräykset. Työntekijärapor-

tointi mahdollistaa työntekijöiden provisiolaskennan, koska työntekijän laskutusprosenttia on 

helppo seurata raportoinnin avulla. Myös työntekijän kuormitusta on helppo seurata tarkaste-

lemalla projekteille asetettuja aikabudjetteja ja vertaamalla niitä työntekijälle määritettyyn 

työaikaan. Käyttäjän oman raportoinnin avulla henkilöstö voi seurata omia työ- ja laskutus-

tunteja työpäiväraporteilta, joilta nähdään työtunnit, liukumat, lomat ja tuntierotukset. 

(Koho Sales 2020.) 

Projektikannattavuutta voidaan tarkastella yksittäisen projektin, hankkeen tai moniprojektien 

tasolla. Asiakaskannattavuutta voidaan seurata yksittäin ja segmenteittäin tarkastelemalla 

tuntilaskutusta ja tuntikannattavuutta. Esimerkiksi asiakkaan tunti- ja euromääräinen lasku-

tus on helppo katsoa kuukausitasolla tai muulla valitulla ajanjaksolla. Lisäksi Koho mahdollis-

taa yhtiön kassavirran seurannan. Raportointi sisältää avainlukujen kuten esimerkiksi myyn-

tiennusteen, toteutuminen vertailun sekä sopimusten ja tarjousten reaaliaikaisen seurannan. 

Laskutusraporttien avulla voidaan seurata asiakaslaskutusta sekä katetuottoa eri aikaväleillä, 

asiakkaittain, laskentakohteittain ja tuotteittain. Toistuvien töiden raportoinnin avulla halli-

taan toistuvia töitä eli pysytään perillä siitä, mitkä työt on tehty, ja mitkä ovat tekemättä. 

Lisäksi voidaan seurata, mitkä työt on jo käsitelty laskutukseen, ja mitkä ovat vielä laskutta-

matta. (Koho Sales 2020.) 

Kohossa tilitoimisto voi tehdä asiakkaalle myös tarjouksia ja sopimuksia ja niitä on helppo 

seurata järjestelmässä. Järjestelmä muistuttaa esimerkiksi erääntyvistä tarjouksista auto-

maattisesti ja järjestelmässä voidaan tarkastella asiakastietoja sekä myyntiprosessin tapahtu-

mia. Koho sisältää sopimuspankin, jonka avulla tarjouksia ja sopimuksia voidaan hallita. Jär-

jestelmässä voidaan luoda automaattinen sopimuslaskutus eli järjestelmä luo automaattisen 

laskun sopimuksen perusteella laskutusjakson mukaisesti. (Koho Sales 2020.) 

Koho-toiminnanohjausjärjestelmään on mahdollista yhdistää portaali eli yhteiskäyttöjärjes-

telmä, jonka tarkoituksena on helpottaa asiakasviestintää ja tiedostojen välittämistä. Portaali 

on kehitetty erityisesti tilitoimistoja varten. Portaalin avulla kaikki asiakkaan kanssa käyty 

viestintä, sovitut toimenpiteet ja taloushallinnon tiedostot voidaan tallentaa yhden käyttöliit-

tymän taakse. Portaali sisältää keskustelutoiminnon, jonka avulla käyttäjät voivat kirjoittaa 

viestejä toisilleen esimerkiksi asiakkaan kuukausikirjanpitoon tai palkanlaskentaan liittyen. 

Keskusteluun mahdollista määrittää keskusteltuun osallistujat ja kohdekuukausi, johon 
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keskustelu liittyy. Järjestelmään voidaan tuoda erilaisia tiedostoja kuten kuvia tai dokument-

teja ja myös näihin liittyen voidaan aloittaa uusi keskustelu. Tiedostot voidaan siirtää eri kan-

sioihin ja niille voidaan määrittää eri kohdekuukausi eli esimerkiksi kuukausikirjanpitoa kos-

keva ajanjakso. Tämän avulla tiedostot pystytään kohdentamaan oikealle henkilölle ja kuu-

kaudelle, jota aineisto koskee. Portaalin seurannan avulla voidaan seurata esimerkiksi kirjan-

pidon ja palkanlaskennan työn etenemistä. Portaaliin lisättyjen henkilöiden käyttöoikeuksia ja 

näkymiä voidaan rajata, jonka avulla voidaan hallinnoida sitä, mitä käyttäjät näkevät portaa-

lissa. Portaalissa voidaan suorittaa myös rahanpesulain edellyttämä asiakkaan tunnistautumi-

nen, ja asiakkaat pääsevät itse lisäämään tiedostoja portaaliin. (Koho Sales 2020.) 

5 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään tutkimuskohdetta ja 

sen syy-seuraussuhteita syvällisemmin. Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään pienempään 

määrään tapauksia ja sen tarkoituksena on analysoida niitä mahdollisimman tarkasti. Eli laa-

dullisella tutkimuksella ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin. Tutkittavien valinta tehdään yleensä 

harkinnanvaraisesti ja tutkimuksessa käytetään psykologian ja muiden käyttäytymistieteiden 

oppeja. Kvalitatiivinen tutkimus soveltui hyvin opinnäytetyöhön, koska sitä voidaan hyödyntää 

toiminnan kehittämisessä ja vaihtoehtojen etsimisessä. (Heikkilä 2014, 15.) Tutkimusmenetel-

mäksi valikoitui laadullinen tutkimus, koska haluttiin saada syvällisempää ymmärrystä ja nä-

kemystä asiakkuudenhallinnasta tilitoimistossa. Koska CRM-järjestelmä oli jo valittu ja otettu 

käyttöön, tavoitteena oli selvittää, miten järjestelmää voidaan hyödyntää parhaiten. Määräl-

lisestä tutkimuksesta ei olisi ollut toimeksiantajalle suurta hyötyä, koska heillä ei ollut tar-

vetta saada tietoa esimerkiksi asiakkuudenhallinnan tilanteesta yleisesti alalla ja käyttöön 

otettu järjestelmä oli jo valittu.  

5.1 Haastattelu 

Opinnäytetyön tiedonkeruumenetelmäksi valittiin haastattelu, koska sen avulla saadaan ke-

rättyä syvällisempää tietoa kehittämisen kohteesta. Lisäksi haastattelu mahdollistaa yksilön 

eli tässä tapauksessa toimitusjohtajan ja taloushallinnon asiantuntijan näkemyksen ja koke-

muksen esiin tuomisen häntä itseään koskevassa asiassa. Tutkimuksessa haastateltiin myös 

kahta tilitoimistoyrittäjää, jotta saataisiin laajempi käsitys asiakkuudenhallinnasta ja sen 

merkityksestä tilitoimistossa. Haastattelu toteutettiin puolistrukturoituna eli haastattelukysy-

mykset laadittiin ennakkoon, mutta niiden järjestystä voitiin tarvittaessa muuttaa ja tilantee-

seen soveltumattomia kysymyksiä jättää pois haastattelutilanteen mukaan. Vastaavasti voitiin 

kysyä etukäteen määriteltyjen kysymysten lisäksi lisäkysymyksiä haastattelun edetessä. (Moi-

lanen, Ojasalo & Ritalahti 2009, 95-97.) Haastattelu toteutettiin puolistrukturoituna, koska 

haluttiin, että haastattelukysymyksiä voidaan tarvittaessa muuttaa. Toisaalta haastattelua ei 
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haluttu toteuttaa liian vapaamuotoisena keskusteluna, jotta varmasti saadaan vastauksia juuri 

oikeisiin kysymyksiin. Haastateltavat valittiin etukäteen, koska tutkimusaihe edellytti koke-

musta tilitoimistoalalta sekä asiakasrajapinnassa toimimisesta ja asiakkuudenhallinnasta. 

Haastattelukysymykset laadittiin sen jälkeen, kun oli tutustuttu kattavasti tutkimusaiheesta 

kertovaan teoriaan ja kirjallisuuteen. Tällä pyrittiin lisäämään tutkimuksen luotettavuutta. 

Kysymykset lähetettiin etukäteen haastateltaville, koska haastateltaville haluttiin antaa aikaa 

valmistautua, jotta vastaukset eivät jää suppeaksi.  

5.2 Haastatteluiden tavoitteet 

Yksilö- ja ryhmähaastatteluiden tavoitteena oli selvittää, mitä asiakkuudenhallinta merkitsee 

tilitoimistolle, miten asiakkuudenhallintaa toteutetaan sekä mitä haasteita ja hyötyjä asiak-

kuudenhallinnassa on tilitoimiston näkökulmasta. Haastatteluiden tavoitteena oli myös selvit-

tää, miten käyttöön otetusta CRM-järjestelmästä saadaan paras mahdollinen hyöty yritykselle 

eli miten järjestelmää kannattaisi käyttää ja mitä sen ylläpitämisessä tulisi ottaa huomioon. 

Ryhmähaastatteluiden tavoitteena oli tutkia, miten henkilöstö saadaan sitoutumaan järjestel-

män käyttöön eli etsittiin asioita, jotka helpottavat järjestelmän käyttöä sekä asioita, jotka 

voivat tehdä järjestelmän käytöstä haasteellista ja vähentää sitoutumista siihen. Lisäksi toi-

mintatutkimuksen tavoitteena oli saada henkilöstö mukaan kehitystyöhön, koska henkilöstön 

rooli on merkittävä kehittämiskohteen kannalta.  

Toimitusjohtajan haastattelun tavoitteena oli selvittää yrityksen asiakkuudenhallinnan nykyti-

lanne ja tavoitetila. Ensin selvitettiin, miten asiakkuudenhallintaa toteutetaan nykytilan-

teessa ja mitä asiakkuudenhallinta merkitsee tilitoimistolle. Lisäksi haastattelun avulla selvi-

tettiin yrityksen strategia. Yrityksen strategialla on merkittävä vaikutus myös asiakkuudenhal-

lintaan.  

5.3 Toimintatutkimus 

Laadulliseksi tutkimusmenetelmäksi valikoitui toimintatutkimus. Toimintatutkimus soveltuu 

hyvin kehittämistyöhön, koska se on käytännönläheistä ja osallistavaa. Toimintatutkimuksen 

päämääränä on ratkaista erityisesti käytännön ongelmia ja saada aikaan muutosta yhdessä. 

Toimintatutkimuksessa kiinnitetään huomiota siihen, miten asioiden pitäisi olla, eikä vain sii-

hen, miten ne ovat. Päämääränä on nykyisen todellisuuden muuttaminen eli asioita ei vain 

kuvata. (Moilanen ym. 2009, 58.) Toimintatutkimusta voidaan hyödyntää esimerkiksi uutta 

järjestelmää käyttöönotettaessa ja kehittäessä (Heikkilä 2014, 14). 

Toimintatutkimuksen prosessi sisältää suunnittelun, havainnoinnin ja arvioinnin. Nämä kaikki 

vaiheet ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa ja toistuvat uudelleen eli prosessia voidaan kuvata 

spiraalin muodossa. Tutkimus- ja kehittämisprosessissa olennaista on siis sen syklisyys. Ensim-

mäisessä vaiheessa määritetään kehittämisongelma ja asetetaan työn tavoitteet. Seuraavaksi 
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tutkitaan aiheen kirjallisuutta ja muuta lähdeaineistoa, jonka jälkeen kehittämistehtävä ja 

sen päämäärät voidaan tarkentaa. Tämän jälkeen kehittämistehtävää ja tavoitteita sekä pro-

jektisuunnitelmaa voidaan tarvittaessa tarkentaa. Aineiston tutkimisen jälkeen tutkitaan ja 

testataan, millaisia käytännön mahdollisuuksia tavoitteiden saavuttamiseksi on. Saatu aineisto 

analysoidaan ja tehtyjä toimenpiteitä arvioidaan. Tämän perusteella muokataan ja tarkenne-

taan tavoitteita, suoritetaan käytännön kokeiluja ja arvioidaan niitä. Tutkimusprosessissa 

toistuvat siis suunnittelu, toiminta ja toiminnan arviointi. Toimintatutkimuksessa kehittäjän 

eli tutkimuksen tekijän tehtävänä on toimia ryhmän aktiivisena jäsenenä. Kehittämiseen osal-

listuvat tutkijan lisäksi tutkittavat, joten menetelmien tulee olla osallistavia. Osallistavien 

menetelmien avulla pystytään hyödyntämään kohdeorganisaation työntekijöiden hiljaista tie-

toa, ammattitaitoa ja kokemusta. Tämän myötä kehittämistyön näkökulma on laajempi, koska 

se ei rajoitu vain jo kirjoitettuun tietoon. (Moilanen ym. 2009, 60-62.) 

 

Kuvio 7: Toimintatutkimuksen prosessi (Moilanen, Ojasalo & Ritalahti 2009, 60-62). 

Tutkimuksen ja kehittämisen kohteina toimintatutkimuksessa olivat asiakkuudenhallinta ja 

asiakastietojärjestelmä tilitoimistossa. Ongelmakeskeisyys, tutkittavien ja tutkijan aktiivinen 

rooli toimijoina muutoksessa sekä tutkittavien ja tutkijan välinen yhteistyö on keskeisessä 

asemassa toimintatutkimuksessa. Toimintatutkimuksen onnistuminen edellyttää, että käytän-

nöissä toimivat ihmiset eli työntekijät otetaan mukaan tutkimusprosessiin. Toimintaa ja työtä 

tulee analysoida yhdessä. Tavoitteiden saavuttamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi tulee 
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muodostaa erilaisia vaihtoehtoja. (Moilanen ym. 2009, 58.) Toimintatutkimuksessa tutkija itse 

osallistuu kehittämis- tai muutosprosessiin yhdessä tutkittavien kanssa. (Heikkilä 2014, 14.)  

Toimintatutkimus toteutettiin ryhmähaastattelulla, johon osallistui yrityksen toimitusjohtaja 

ja muu henkilöstö. Toimintatutkimus soveltui opinnäytetyöhön hyvin, koska sen perustana on 

toimintojen tai käytäntöjen muuttaminen ja tutkimuksen tavoitteena oli saada ratkaisuja käy-

tännön ongelmiin. Toimintatutkimuksen avulla haluttiin selvittää, miten jo käyttöön otettua 

järjestelmää voitaisiin hyödyntää parhaiten. Tutkimuksessa haluttiin ottaa henkilöstö mukaan 

kehitystyöhön, koska heillä on kokemusta asiakasrajapinnassa toimimisesta ja henkilöstö on 

keskeisessä asemassa asiakastietojärjestelmää käyttöön otettaessa ja kehittämisessä. Kirjoi-

tetun tiedon lisäksi tutkimuksessa haluttiin hyödyntää henkilöstön hiljaista tietoa. Lisäksi 

työntekijät ovat sitoutuneempia uusiin toimintatapoihin, kun heillä on mahdollisuus vaikuttaa 

heitä itseään koskeviin asioihin. Tutkimuksen tekijä osallistui tutkimus- ja kehittämisproses-

siin ja tulee tulevaisuudessa osallistumaan myös muutosprosessiin asiakastietojärjestelmän 

toiminnallisuuksien käyttöönotossa, ylläpidossa ja kehittämisessä. 

6 Tutkimustulokset 

6.1 Asiakkuuksien hallinnan lähtötilanne 

Yksi haastateltavista oli yrityksen toimitusjohtaja ja toinen omistaja. Hän on työskennellyt 

alalla vuodesta 2012 alkaen kolmessa eri tilitoimistossa. Lisäksi hän on työskennellyt tuoteke-

hityksen parissa. Koulutukseltaan hän on liiketalouden tradenomi ja lisäksi hänellä on KLT- ja 

PHT-tutkinto. Yhtiön päämääränä on olla haluttu taloushallinnon kumppani ja työnantaja. Ta-

voitteena on pysyä haluttuna kumppanina ja työnantajana voimakkaasta kasvusta huolimatta. 

Olennainen osa yhtiön strategiaa ja toimintaa on laatu. Yhtiön periaatteena on tehdä asiat 

kerralla oikein ja yhtiö haluaa tukea henkilöstöä laadullisen asiakastyön toteuttamisessa. Yh-

tiö etsii jatkuvasti keinoja henkilöstön tukemiseksi asiakastyössä ja laadun varmistamiseksi. 

Yhtiöllä on vahva luottamus työntekijöihin ja se haluaa antaa mahdollisuuden henkilöstölle 

työskennellä mahdollisimman itsenäisesti ja vapaasti.  

Emme halua vahtia työntekijöitä ja haluamme löytää keinoja siihen, että 

voimme tukea laadullista asiakastyötä (Toimitusjohtaja 2020).  

Yritys otti käyttöön Koho-toiminnanohjausjärjestelmän, joka sisältää myös asiakastietorekis-

terin. Syy käyttöönotolle oli työajanseurannan ja laskutuksen prosessien automatisointi. Aikai-

semmin työajanseuranta ja laskutus tehtiin manuaalisesti kahdessa eri järjestelmässä. Kohon 

myötä työajanseuranta ja laskutus voidaan tehdä samassa järjestelmässä. Lisäksi Koho on in-

tegroitu käytössä olevaan taloudenhallintajärjestelmään eli laskutettavat asiakastyöt siirtyvät 

myyntilaskulle ilman manuaalista käsittelyä. Asiakkaan dokumentteja ja tietoja hallitaan 
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pilvipalvelun avulla. Kirjanpidon tositteet tallennetaan taloudenhallintajärjestelmään. Jokai-

selle asiakkaalle on tehty pilvipalveluun omat kansiot ja kansiorakenne on kaikilla samanlai-

nen, jotta tiedon etsiminen olisi helppoa. Asiakkaan dokumentit tallennetaan pilvipalveluun 

aihealuittain kuten esimerkiksi kirjanpito, tilinpäätös ja palkanlaskenta. Asiakkaan perustie-

dot kuten yhteystiedot ja yhteyshenkilön tiedot on tallennettu asiakaskortille Kohoon.  

Asiakkaille tehtäviä töitä ja viranomaisilmoituksia seurataan Excel-taulukkoon rakennetulla 

seurantataulukolla. Taulukkoon merkitään, kun tehtävä tai ilmoitus on tehty, joten siitä on 

helppo ja nopea tarkistaa, mitä on tehty ja mitä on tekemättä. Lisäksi henkilöstö käyttää ka-

lenterimuistutuksia varmistaakseen, että kaikki viranomaisilmoitukset ja asiakkaille tehtävät 

työt tulee tehtyä ajallaan. Toimintamalli on toiminut hyvin, mutta käy haastavaksi ja työ-

lääksi asiakas- ja työntekijämäärän kasvaessa. Yhtiön tavoitteena on siirtää asiakastöiden hal-

linta ja seuranta Kohoon. Tarkoituksena on, että pilvipalvelu jäisi Kohon rinnalle asiakkaiden 

dokumenttien hallintaan. Toimitusjohtajan mielestä ihanteellisinta olisi, että asiakkaiden 

kanssa käydyt sähköpostikeskustelut olisivat tarvittaessa kaikkien saatavilla.  

Yksi, mikä on tulevaisuutta, olisi että, pääsisimme porautumaan asiaan ilman, 

että se on kenenkään yksittäisessä työmeilissä (Toimitusjohtaja 2020).  

Asiakkuudenhallintaa ja tiedonkulkua helpottaisi, mikäli CRM-järjestelmän kautta olisi mah-

dollisuus päästä katsomaan asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja, jotka on käyty kollegan 

toimesta. Tämä helpottaisi erityisesti tilanteissa, joissa kollega on esimerkiksi jäänyt äkilli-

sesti sairauslomalle.  

Ajatellaan ideaalitilanne. Työkaveri on jäänyt äkilliselle sairaslomalle ja asiak-

kaan käyttöönotto on jäänyt kesken. Sitten voit sanoa, että ei hätää, katson 

Kohosta. Sitten voisit käydä katsomassa Kohosta, mitä asiakkaan kanssa on vii-

meksi keskusteltu tai mitä asiakkaalta on pyydetty. Ja näkisit, mitkä asiat on 

hoidettu ja mitkä ovat seuraavat työvaiheet. (Toimitusjohtaja 2020.) 

Tällä tavalla kollegan olisi helppo tarkistaa, mitä asiakkaan kanssa on viimeksi keskusteltu tai 

sovittu ilman, että hän joutuu kysymään tietoja asiakkaalta tai kollegalta. Käyttöoikeus tällai-

sessa tulisi kuitenkin olla rajattu, jotta tietoihin pääsee käsiksi vain tarvittavat henkilöt.  

Toimitusjohtajan mielestä tärkeintä asiakkuudenhallinnassa on tietojen ajantasaisuus. Jos tie-

dot ei ole ajan tasalla, asiakastietojärjestelmästä ei ole hyötyä. Hänen mielestään tulisi myös 

miettiä, mitä tietoja päivitetään eli mitkä ovat olennaisia asiakassuhteen hoitamisen kan-

nalta. Tietoa on paljon ja turhan tiedon päivittäminen ei kannata.  
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Ajantasaisuus. Muuten siitä ei ole oikein hyötyä. Ja sitten pitäisi päättää, mitä 

päivitetään. Asioiden turha päivittäminen ei kannata. Tietoa on niin paljon. 

(Toimitusjohtaja 2020.) 

Toimitusjohtajan mielestä haastavinta asiakkuudenhallinnassa on ajankäytöllisesti ollut uuden 

asiakkaan vastaanottamisprosessi, koska tämä on ollut lähinnä hänen vastuullaan. Uuden asi-

akkaan vastaanottamiseen liittyy useita toimenpiteitä kuten esimerkiksi toimeksiantosopimus, 

valtuuksien pyytäminen ja taloudenhallintajärjestelmän käyttöönotto asiakkaalle. Toimitus-

johtajan mielestä uuden asiakkaan vastaanottamisesta olisi hyvä tehdä yksiselitteinen proses-

siohje, jotta kuka tahansa voisi hoitaa tämän.  

Olisi hyvä, että meillä ei olisi vain yksilö henkilö mukana prosessin alkuvai-

heessa, vaan kuka tahansa pystyisi hyppäämään siihen. Eli meillä tulisi olla täy-

sin yksiselitteinen malli siihen, että mitä tapahtuu, missäkin vaiheessa ja mitä 

asiakkaaseen on tehty. (Toimitusjohtaja 2020.) 

Hänen mielestään Kohoa voisi hyödyntää tässä, tekemällä prosessista työmääräyksen, joka si-

sältää kaikki prosessin toimenpiteet. Sen avulla olisi helppo seurata, mitkä toimenpiteet on 

tehty ja mitä on tekemättä. Lisäksi toisen työntekijän olisi tarvittaessa helppo jatkaa tästä ja 

varmistettaisiin, että kaikki tulee tehtyä. Tämä helpottaisi siis tiedonkulkua esimerkiksi kolle-

gan poissa ollessa.  

Yritys ei ole tehnyt aktiivisesti uusasiakashankintaa, koska asiakkaita on tullut omistajien ver-

kostojen kautta ja olemassa olevien asiakkaiden suosittelemina. Yritys on kasvanut nopeasti 

ja tämän myötä rekrytoinut uusia työntekijöitä. Tarkoituksena on avata sidosryhmäkontakteja 

nyt, kun resurssit mahdollistavat uusien asiakkaiden vastaanottamisen. Toimitusjohtajan mie-

lestä Kohoa voisi hyödyntää erityisesti potentiaalisten asiakkaiden tietojen tallentamiseen. 

Valtaosa yrityksen prospekteista on muodostunut asiakassuhde ja prosessi on tapahtunut no-

peasti, joten tietojen tallentaminen prospektien osalta ei ole ollut tarpeellista myyntityön 

kannalta. Toimitusjohtajan mielestä asiakastietojärjestelmää voisi hyödyntää enemmän po-

tentiaalisten asiakkaiden tietojen tallentamiseen.  

6.2 Asiakkuudenhallinta tilitoimistossa 

Toimintatutkimuksen lisäksi haastateltiin kahta tilitoimistoyrittäjää, koska haluttiin saada ul-

kopuolista näkemystä asiakuudenhallintaan ja CRM-järjestelmään liittyen. Haastateltaviksi va-

littiin tilitoimistoyrittäjiä, joilla on pitkä kokemus tilitoimistoalalta ja asiakassuhteiden hoita-

misesta. Haastateltaviksi valikoitiin tarkoituksenmukaisesti kaksi, eri kokoisten, tilitoimisto-

jen omistajaa.  
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Ensimmäinen haastateltava oli yksinyrittäjä, joka on toiminut tilitoimistoyrittäjänä yli 13 

vuotta. Hänellä on Taloushallintoliiton auktorisoima tilitoimisto. Hänellä on pitkä kokemus 

alalta myös muista tehtävistä kuten controllerin tehtävistä. KLT-tutkinnon lisäksi hänellä on 

johdon erikoisammattitutkinto ja yritysneuvojatutkinto. Hänellä on tällä hetkellä 15 asia-

kasta, joista valtaosa on osakeyhtiöitä. Tilitoimiston tarjoamiin palveluihin sisältyy kirjanpi-

don ja tilinpäätöksen lisäksi yritystoimintaan liittyvät hallinnolliset palvelut. Tilitoimisto käyt-

tää Lemonsoft taloushallinto-ohjelmaa. Järjestelmä sisältää myös työajanseurannan, jota tili-

toimisto hyödyntää laskutuksessa. (Omistaja A 2020.) 

Tilitoimistolla ei ole käytössään erillistä CRM-järjestelmää, joka on haastateltavan mukaan 

hyvin tyypillistä erityisesti pienille tilitoimistoille. Tilitoimisto ei ole kokenut erillistä CRM-

järjestelmää tarpeelliseksi asiakasmäärän ollessa pieni. Tilitoimisto kuitenkin toteuttaa asiak-

kuudenhallintaa muilla keinoin. Käytössä oleva taloudenhallintajärjestelmä sisältää asiakasre-

kisterin, jonne on mahdollista tallentaa asiakkaiden tietoja ja tehtyjä toimenpiteitä. Lisäksi 

tilitoimisto on tehnyt pilvipalveluun asiakaskansiot, joiden rakenne on järjestetty aihealueit-

tain. Esimerkiksi asiakkaan tilinpäätökseen liittyvät sähköpostit ja dokumentit on tallennettu 

Tilinpäätös-kansioon, jotta tiedot ovat helposti löydettävissä. Toistuvien töiden hallintaan ti-

litoimisto hyödyntää toisinaan Excel-listauksia, mutta yleensä nekään eivät ole tarpeellisia, 

koska toistuvista töistä on tullut rutiininomaisia. Asiakkaiden viranomaisilmoitukset kuten esi-

merkiksi alv-ilmoitukset lähetetään kerralla samaan aikaan. Käytössä olevasta taloudenhallin-

tajärjestelmästä on mahdollista saada koontiraportti, josta voidaan tarkistaa, että kaikki asi-

akkaiden kirjanpitoon ja palkanlaskentaan liittyvät viranomaisilmoitukset on lähetetty. Haas-

tateltavan mielestä edellä mainitut menetelmät ovat riittäviä asiakkuudenhallinnassa asiakas-

määrän ja työntekijämäärän ollessa pieni. Hänen mielestään varsinainen CRM-järjestelmä 

olisi kuitenkin erittäin hyödyllinen, mikäli asiakasmäärä tai työntekijämäärä kasvaisi. Hänen 

mielestään erityisesti silloin järjestelmä olisi hyödyllinen, mikäli työntekijöitä olisi useampi, 

koska CRM-järjestelmän avulla työntekijän olisi helpompi ottaa asiakkuus hoidettavakseen. 

Erityisesti tilanteissa, joissa toinen työntekijä toimii kollegansa sijaisena, CRM-järjestelmä 

olisi hyödyllinen haastateltavan mielestä. Järjestelmän avulla sijaisena toimivan olisi helppo 

katsoa, onko asiakkaan kanssa jäänyt jokin asia kesken tai selvitettäväksi. Lisäksi järjestel-

män avulla olisi helppo seurata, mitä asiakkaalle on luvattu tai mitä mahdollisia lisäpalveluita 

asiakkaalle on tarjottu. Uusien palveluiden tarjoamisen haasteltava kokee tärkeäksi lisämyyn-

nin mahdollistamiseksi. (Omistaja A 2020.) 

Asiakkuudenhallinnan haasteena haastateltava mainitsi tiedonsaannin asiakkailta. Eli osalta 

asiakkaista on vaikea saada tarvittavia tietoja tai dokumentteja kirjanpidon tositteeksi. Haas-

tateltava kertoi, että ei ole varsinaisesti tehnyt uusasiakashankintaa, koska kaikki asiakkaat 

ovat olleet tuttavien kautta tai olemassa olevien asiakkaiden suosittelemina. Haasteltavan 

mielestä olisi hyvä, että asiakkuudenhallinta olisi samassa järjestelmässä kuin taloushallinto. 

Hän kokee, että erillinen CRM-järjestelmä olisi hänen kokoiselleen tilitoimistolle turhan kallis 
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ja työläs käyttää. Haastateltava kertoi, että tuntee monia tilitoimistoyrittäjiä ja kukaan 

näistä ei käytä CRM-järjestelmää asiakkuudenhallinnassa. Hän uskoo, että asiakkuudenhallin-

taa tehdään muilla menetelmillä, kuten esimerkiksi Excel-listauksilla. Hänen mukaansa myös 

Taloushallintoliiton tarjoamat valmiit listaukset ovat suosittuja tilitoimistojen asiakkuuden-

hallinnassa. (Omistaja A 2020.) 

Toinen haastateltava oli suuremman tilitoimiston perustaja ja päätoimisesti hän työskentelee 

talousjohtajana. Tilitoimisto on Taloushallintoliiton auktorisoima tilitoimisto, jolla on kokoai-

kaisia työntekijöitä noin kymmenen ja heidän lisäksi yhtiöllä on alihankkijoita. Asiakkaita tili-

toimistolla on yhteensä 400 ja liikevaihto oli viimeksi päättyneellä tilikaudella 858 000 euroa. 

Tilitoimistolla on eri kokoisia asiakkaita ja monelta eri toimialalta. Osa asiakkaiden kirjanpi-

totöistä on kuukausittain tehtäviä ja osa vuosittain tehtäviä. Asiakkaisiin ollaan yhteydessä 

keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa, mutta tämäkin riippuu hyvin paljon asiakassuhteesta. 

Lakisääteisten kirjanpitopalvelujen ja palkanlaskennan lisäksi tilitoimisto tarjoaa konsultoin-

tia ja neuvontaa taloudenhallinnassa sekä yritysjärjestelyissä. Tilitoimistolla on käytössään 

tilitoimiston toiminnanohjausjärjestelmä Koho, joka on enemmänkin tilitoimiston asiakkuu-

denhallintajärjestelmä. Kohoa tilitoimisto hyödyntää erityisesti päivittäisten töiden hallin-

nassa. Järjestelmään on mahdollista asettaa asiakkaille erilaisia työmääräyksiksi kutsuttuja 

tehtävälistoja, joiden avulla seurataan, mitä toimenpiteitä on tehty ja mitä on tekemättä. 

Näin huolehditaan siitä, että kaikki asiakkaan työt tulee tehtyä ajallaan. Tehtävälistojen tär-

keys korostuu erityisesti asiakasvastaavan ollessa pois työstä. (Omistaja B 2020.) 

Järjestelmän CRM-ominaisuutta tilitoimisto on hyödyntänyt melko vähän. Haastateltavan mie-

lestä merkittävin hyöty Kohosta on päivittäisten asiakastöiden hallinnassa. Asiakkaista on tal-

lennettu Kohoon perustiedot ja omien asiakkaiden tietojen päivittäminen on jokaisen asiakas-

vastaavan vastuulla. Isommista järjestelmää koskevista muutoksista ja uuden asiakkaan perus-

tamisesta järjestelmään vastaa nimetty vastuuhenkilö. Tilitoimisto ei ole tehnyt aktiivista 

myyntityötä, koska asiakkaita on tullut muita kanavia pitkin. Yhtiö saa paljon tarjouspyyntöjä 

ja uusia asiakkaita tulee paljon verkostojen sekä olemassa olevien asiakkaiden kautta. (Omis-

taja B 2020.) 

Tilitoimistolla on aikaisemmin ollut käytössään toinen CRM-järjestelmä, joten suurimmat 

haasteet Kohossa liittyvät aikaisemman järjestelmän ja Kohon eroavaisuuksiin. Kohossa työ- 

ja laskutustuntien kuittaaminen meinasi aluksi unohtua, koska edellisessä järjestelmässä täl-

laista toiminnallisuutta ei ollut. Tilitoimisto kaipaisi Kohossa lisää joustavuutta, koska asiak-

kaille tehtävät työt eroavat toisistaan jonkin verran. Haastateltavan mielestä järjestelmän 

kustomoinnin hallinnan opettelu tuntui hieman haastavalta. (Omistaja B 2020.) 

Haastateltavan mielestä asiakkaan liiketoiminnan tunteminen ja ymmärtäminen on erityisen 

tärkeää. Mitä enemmän asiakastyö sisältää konsultointia ja neuvontaa, sitä tärkeämpää 
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asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen on. On tärkeää ymmärtää, mitä asiakas tekee ja 

miksi. Haastateltavan mukaan pelkästään numeroiden perusteella ei pysty tuottamaan lisäar-

voa asiakkaalle. Haastateltavan mielestä Kohoa ja CRM-järjestelmää voisi hyödyntää tilan-

teissa, joissa asiakasvastaava on pois työstä ja joku hänen kollegoistaan tekisi hänen asiak-

kaidensa töitä. Hän kokee, että perusasioissa kuten kirjanpidossa ja palkanlaskennassa tätä 

voisi hyödyntää tallentamalla asiakkaan tietoja järjestelmään. Syvällisemmissä asioissa tämä 

kuitenkin olisi haastavampaa, koska kokonaisuudet ovat laajoja ja niitä on vaikea saada kirjal-

liseen muotoon. Asiakassuhteet, jotka ovat voimakkaasti henkilöityneitä eli vaativat syvälli-

sempää ymmärrystä asiakkaan liiketoiminnasta, edellyttäisivät hyvin pitkiä selostuksia. (Omis-

taja B 2020.) 

Asiakkaiden kanssa käydyistä keskusteluista tilitoimisto kirjaa tärkeät ja olennaiset asiat, eri-

tyisesti sopimus- ja hinnoittelumuutokset. Dokumentteja säilytetään pilvipalvelussa ja kirjan-

pitojärjestelmässä. Haastateltava kokee tämän toimivaksi tavaksi, koska käytäntö on vakiintu-

nut tilitoimistossa. Tieto on tallennettu keskitetysti, joten se on helposti löydettävissä. Tästä 

syystä haastateltavan mielestä kaikkea tieto ei kannata tallentaa Kohoon. (Omistaja B 2020.) 

Molemmat haastateltavat toteuttivat asiakkuudenhallintaa, mutta erilaisin menetelmin. Toi-

sella haastateltavalla oli käytössään erillinen CRM-järjestelmä kirjanpitojärjestelmän lisäksi 

ja toinen haastateltava toteutti asiakkuudenhallintaa muilla keinoin. Toinen haastateltava 

käytti toistuvien töiden hallintaan erillistä järjestelmää. Yksinyrittäjä ei pääsääntöisesti hyö-

dyntänyt toistuvien töiden hallintaan erillistä järjestelmää tai menetelmää. Haastattelun pe-

rusteella voidaan olettaa, että nämä eroavaisuudet johtuvat asiakas- ja työntekijämäärän 

eroista.  

Molemmilla haastateltavilla oli asiakkaita usealta eri toimialalta, ja molemmat kokivat asiak-

kaan liiketoiminnan tuntemisen ja ymmärtämisen erittäin tärkeäksi. Molemmat haasteltavat 

tarjosivat lakisääteisten kirjanpitopalvelujen lisäksi muita palveluita. Kumpikin haastatelta-

vista käytti asiakasrekisteriä, jonne oli tallennettu asiakkaan perustiedot kuten esimerkiksi 

yhteystiedot ja yhteyshenkilö. Asiakkaiden dokumenttien ja tositteiden säilyttämiseen kumpi-

kin haastateltavista hyödynsi kirjanpitojärjestelmän lisäksi pilvipalvelua. Pilvipalvelun käy-

töstä oli muodostunut molemmille tehokas tapa hallita asiakkaiden dokumentteja. Kumpikaan 

haastateltavista ei hyödyntänyt dokumenttien hallintaan erillistä CRM-järjestelmää.  

Molemmat haastateltavat kokivat CRM-järjestelmän hyödylliseksi asiakas- ja työntekijämää-

rän kasvaessa. Erityisesti silloin, kun asiakasvastaava on pois työstä, CRM-järjestelmä koettiin 

hyödylliseksi työkaluksi asiakastöiden hallinnassa. Haastateltavien mielestä CRM-järjestelmää 

voisi hyödyntää esimerkiksi keskeneräisten asioiden ja toimenpiteiden kirjaamiseen. Kumpi-

kaan haastateltavista ei ollut tehnyt varsinaista uusasiakashankintaa, koska asiakkaita oli tul-

lut verkostojen kautta tai olemassa olevien asiakkaiden suosittelemina.    
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6.3 Taloushallinnon asiantuntijan näkemys 

Ryhmähaastatteluun osallistuivat kaikki yrityksen työntekijät. Termit asiakkuudenhallinta ja 

CRM olivat kaikille haastateltaville melko tuttuja. Haastattelussa pyrittiin selvittämään, mil-

laisia ongelmia työntekijät olivat kohdanneet asiakkuudenhallinnassa.  

Tietoja ei päivitetä, vanhentunutta tietoa. Järjestelmän monimutkaisuus. (Asi-

antuntija A 2020.) 

Ongelmalliseksi asiakkuudenhallinnassa koettiin se, että tietoja ei päivitetä, jolloin asiakas-

tieto on vanhentunutta tai puutteellista.  

Toisaalta suuri tiedon määrä koettiin haasteelliseksi, jos sitä ei osata hyödyntää. Lisäksi CRM-

järjestelmässä oleva päällekkäinen tieto eli se, että sama tieto on useammassa paikassa, ko-

ettiin ongelmalliseksi. Yhtenä ongelmana mainittiin myös se, että asiakastietojärjestelmässä 

oleva tieto ei siirry taloudenhallintajärjestelmään, jolloin tieto joudutaan siirtämään manuaa-

lisesti.  

Tietojen hyödyntäminen on haasteellista. Tietoa on paljon. (Asiantuntija B 

2020.) 

Jokaisen haastateltavan mielestä asiakkaan liiketoiminnan tunteminen ja ymmärtäminen oli 

erityisen tärkeää asiakassuhteen laadukkaalle hoitamiselle.  

 Muuten ei ymmärrä, mitä on tekemässä (Asiantuntija C 2020). 

Ryhmähaastattelun tarkoituksena oli selvittää, miten käytössä olevaa CRM-järjestelmää voisi 

hyödyntää asiakastietojen ja asiakastöiden hallinnassa. Haastateltavat kokivat hyödylliseksi 

sen, että jokaisesta asiakkaasta olisi järjestelmässä lyhyt yhteenveto ja maininnat erityisesti 

poikkeavista asioista kuten esimerkiksi se, että asiakkaan myynti- ja ostolaskuilla sovelletaan 

rakennusalan käänteistä arvonlisäveroa tai että asiakkaalla on vientikauppaa yhteisön ulko-

puolelle.  

Just ne poikkeukset. Kuten esimerkiksi rakennusalan käänteinen alv. Tai se, 

kun kaikille ei lasketa palkkaa. (Asiantuntija D 2020.) 

Haastattelusta kävi ilmi, että tällainen yhteenveto asiakkaasta helpottaisi omaa työtä jo ny-

kytilanteessa, vaikka asiakas- ja työntekijämäärä ei ole vielä erityisen suuri. Erityisesti silloin, 

kun asiakasvastaava on pois työstä ja tehdään kollegan asiakastöitä, yhteenveto asiakkaasta 

olisi hyödyllinen haastateltavien mielestä.  



  43 

 

 

Se on omalla tavalla meidän imago- ja brändikuva asiakkaalle. Eli jos joku on 

vaikka kesälomalla, niin hommat ei pysähdy siihen. (Asiantuntija A 2020.) 

Tällä hetkellä työntekijät hyödyntävät asiakastietojen hallintaan pilvipalvelua, johon jokainen 

on kerännyt tietoa omista asiakkaista ja ohjeita asiakkaan prosesseista. Vaikka pilvipalvelussa 

jokaisella on samanlainen kansiorakenne, tietojen löytäminen ja hyödyntäminen voi olla vai-

keaa, koska tietoa on paljon ja tiedot on kerätty jokaisen asiakasvastaavan toimesta. Lisäksi 

tietoa tulee jatkuvasti lisää, jolloin tiedon löytäminen muuttuu haasteelliseksi ja aikaa vie-

väksi. Tästä syystä tiivistetty yhteenveto asiakastietojärjestelmässä koettiin hyödylliseksi. 

Haastateltavien mielestä pilvipalvelua kannattaisi hyödyntää asiakkaiden dokumenttien ja yk-

sityiskohtaisempien ohjeiden tallentamiseen. Asiakastietojärjestelmässä olevan yhteenvedon 

tarkoituksena olisi antaa ytimekäs ja selkeä kuvaus asiakkaasta ja prosesseista, jotka sisälty-

vät asiakkaalle tehtäviin töihin.  

Koho voisi olla se, joka kokoaa tiedon. Ja Drive olisi se laajempi, koska meille 

tulee tietoa lisää koko ajan. Ja Drivessa jokaisella on oma tyyli tallentaa tie-

toa. (Asiantuntija B 2020.) 

Haastateltavien mielestä jokainen voisi tehdä yhteenvedon omista asiakkaistaan asiakastieto-

järjestelmään. Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että asiakastietojärjestelmässä olisi 

hyvä olla yhdenmukainen tapa tallentaa tietoa eli tieto olisi kaikilla samanlaisessa muodossa. 

Tämä helpottaisi tiedon löytämistä ja hallitsemista. Käytössä olevaa asiakastietojärjestelmää 

pystyy kustomoimaan käyttötarpeen mukaan eli esimerkiksi tekstikenttien määrää ja sijaintia 

voidaan muokata omiin tarpeisiin sopiviksi.  

 Yhdenmukaisuus olisi tosi tärkeätä Kohossa (Asiantuntija B 2020). 

Haastattelussa käytiin läpi, mitä tietoja asiakaskortilla eli yhteenvedossa tulisi olla. Asiakkaan 

kirjanpidolle ja mahdollisesti palkanlaskennalle olevat olennaiset tiedot tulisi olla asiakaskor-

tilla aihealueittain kuten esimerkiksi muodossa kirjanpito, palkanlaskenta ja tilinpäätös. Esi-

merkiksi palkanlaskentaan liittyen tulisi olla tiedot palkkakaudesta, noudatettavasta työehto-

sopimuksesta ja palkanlaskennan yhteyshenkilöstä. Myös erityishuomiot asiakkaasta tulisi mai-

nita.  

Esimerkiksi tilinpäätös, kirjanpito, palkanlaskenta ja sitten vaikka tilinpäätök-

sestä erityishuomiot. Ja lisäksi tilintarkastaja ja palkanlaskennan yhteyshen-

kilö. Eli palkkakaudet, TES ja muut päällitason tiedot, joiden avulla pääset heti 

liikkeelle, kun vaan luet sen asiakaskortin läpi. (Asiantuntija A 2020.) 

Haastateltavien mielestä asiakaskortti olisi nopea ja helppo lukea läpi ja siitä saisi hyvän 

yleiskatsauksen asiakkaasta ja asiakkaan prosesseista.  
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Haastattelussa henkilöstöltä kysyttiin, miten asiakastietojärjestelmän päivitys tulisi toteut-

taa. Haastateltavien mielestä asiakastiedot tulisi päivittää heti, kun niihin tulee muutoksia, 

jotta ne pysyvät ajan tasalla. Asiakastietojen päivittäminen tulisi olla asiakasvastaavan vas-

tuulla eli jokainen asiakasvastaava päivittäisi omien asiakkaidensa tiedot niihin tullessa muu-

toksia. Muiden asiakastietojärjestelmän asioiden päivittäminen tulisi henkilöstön mielestä olla 

nimettyjen vastuuhenkilöiden vastuulla. Lisäksi tulisi miettiä, mitä tietoja päivitetään. Tieto-

kanta ei saa olla liian laaja, jotta päivittäminen onnistuu tehokkaasti ja tieto on nopeasti tul-

kittavissa. 

Ja mitä päivitetään. Perusasiat ja olennaiset asiat. Se ei saa olla liian raskas. 

(Asiantuntija C 2002.) 

Haastattelussa selvitettiin myös mahdollisia henkilöstön kohtaamia ongelmia asiakastietojär-

jestelmän käytössä. Selvisi, että aluksi järjestelmän käyttö tuntui haasteelliselta ja tietojen 

löytäminen vaikealta, koska järjestelmän näkymät ja valikkorakenne vaihtelivat. Lisäksi se, 

että saman asian pystyy tekemään useammasta eri paikasta, aiheuttaa sen, että virheitä tulee 

helpommin.  

Asioiden löytäminen. Miten mä meen tänne tai miten mä saan sen tiedon. (Asi-

antuntija D 2020.) 

Lisäksi haastattelussa selvitettiin, miten järjestelmän käyttöä voisi helpottaa. Haastattelusta 

selvisi, että käyttöä helpottaisi ohjeet. Järjestelmällä on olemassa palveluntarjoajan laatimat 

ohjeet järjestelmän käyttöön, mutta haasteena on ohjeiden laajuus. Järjestelmää pystyy rää-

tälöimään yrityskohtaisesti, joten ohjeet sisältävät paljon ylimääräistä tietoa, jotka eivät 

välttämättä koske henkilöstöä tai ole olennaisia. Tämän takia sisäiset ohjeet koettiin hyödyl-

liseksi. Myös yhdessä järjestelmän käytön läpi käyminen kirjallisten ohjeiden lisäksi nousi 

esille haastattelussa. Koska järjestelmässä on paljon toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia, joita 

ei käytetä päivittäin, ja jotka liittyvät käyttöasetuksiin, olisi hyvä nimetä vastuuhenkilö, joka 

on perehtynyt syvällisemmin järjestelmän käyttöön ja toiminnallisuuksiin. Haastattelusta il-

meni, että sisäiset ohjeet liittyen asiakkaan tietojen päivittämiseen ja laskutustuntien seu-

raamiseen olisivat tarpeellisia.  

Olisi kiva, että pystyy omaa työtä suunnittelemaan ja tarkistamaan, paljon 

asiakasta on vaikka laskutettu (Asiantuntija C 2020). 

Haastattelussa käytiin läpi myös uuden työntekijän ohjeistamista järjestelmän käyttöön ja 

sitä, miten uusi työntekijä saadaan sitoutettua sen käyttöön. Kaksi ryhmähaastatteluun osal-

listuneita työntekijöistä olivat melko uusia työntekijöitä, mikä oli tutkittavan aiheen kannalta 

hyvä. Perehdyttäminen nousi haastattelussa tärkeäksi asiaksi ja se, että uudelle työntekijälle 

kerrotaan, miksi järjestelmää käytetään ja miksi on tärkeää kirjata sovitut asiat ylös.  
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Mun mielestä aina, kun tulee uusi työntekijä, tulisi pitää samanlainen perehdy-

tys kuten muissakin asioissa. Ja just se, että selittää miksi me tehdään niin, ja 

miksi se on tärkeää. (Asiantuntija B 2020.) 

Perehdytys on tärkeää, jotta koko henkilöstö noudattaa samaa toimintamallia. Henkilöstön 

mielestä järjestelmän aktiivinen käyttö mahdollistaa saumattoman tiedonkulun ja tällä on 

merkittävä vaikutus asiakaspalvelun laatuun.  

Haastattelussa henkilöstöltä kysyttiin, millainen sisäinen ohje tulisi olla. Vastauksista ilmeni, 

että ohjeen tulisi olla mahdollisimman lyhyt ja selkeä, jotta se olisi helposti ja nopeasti luet-

tavissa.  

 Simppeli ja mielellään kuvina (Asiantuntija B 2020). 

 Kysymys. Ja sitten polku, miten se tehdään. (Asiantuntija D 2020.) 

Ohjeen lukemista ja sisäistämistä helpottaisi, mikäli ohje olisi kysymysmuodossa ja tästä seu-

raisi ohje prosessikaavion muodossa. Kysymyksiä voisivat olla esimerkiksi ”Miten kirjaan lasku-

tustunnit asiakkaalle?” tai ”Miten tarkistan, kuinka paljon olen kuukauden aikana kirjannut 

laskutettavaa työtä?”. Henkilöstö toivoi, että ohje sisältäisi mahdollisimman vähän tekstiä. 

Lisäksi henkilöstö toivoi, että ohje olisi mahdollisimman visuaalinen eli se sisältäisi mahdolli-

simman paljon kuvia ja värejä. 

Asiakkaille tehtäviä töitä ja viranomaisilmoituksia on seurattu yrityksessä Excel-taulukkoon 

rakennetusta seurantataulukosta. Henkilöstö on kokenut tämän helpoksi ja nopeaksi tavaksi 

seurata asiakkaalle tehtäviä töitä, koska sen avulla on nähnyt nopeasti, mitä on tehty ja mitä 

tekemättä. Yhtiön tavoitteena on kuitenkin siirtää asiakastöiden seuranta käytössä olevaan 

tietojärjestelmään asiakas- ja työntekijämäärän kasvaessa. Seurantataulukon lisäksi henki-

löstö käyttää kalenterimuistutuksia varmistaakseen, että kaikki asiakkaalle tehtävät työt ja 

viranomaisilmoitukset tulee tehtyä ajallaan. Henkilöstö toivoisi, että järjestelmästä näkisi 

tehtävät toimenpiteet aikajärjestyksessä kalenterinäkymällä, koska tämä helpottaisi oman 

työn suunnittelua ja aikatauluttamista. Henkilöstön mielestä olisi ihanteellista, että järjes-

telmä muistuttaisi erääntyvistä toimenpiteistä.  

Sehän kuulostaisi just ihanteelliselta, että kun tuut aamulla töihin ja avaat Ko-

hon, niin se kertoisi aikajärjestyksessä, mitä pitää tehdä seuraavaksi. Eli mitä 

palkkoja ja kirjanpitoja mulla on nyt. (Asiantuntija A 2020.) 
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7 Johtopäätökset 

Tutkimustulosten perusteella toimeksiantajalle saatiin muodostettua kehitysehdotuksia asiak-

kuudenhallinnan kehittämiseen sekä asiakastietojärjestelmän käyttöönottoon, ylläpitoon ja 

kehittämiseen liittyen. Kehitysehdotuksista pyrittiin luomaan mahdollisimman konkreettisia ja 

toteuttamiskelpoisia, jotta niistä saataisiin ratkaisuja käytännön ongelmiin. 

7.1 Asiakastietojärjestelmän toiminnallisuudet 

Yritys on tallentanut asiakkaan perustiedot asiakaskortille asiakastietojärjestelmään eli Ko-

hoon. Perustiedot sisältävät esimerkiksi asiakkaan nimen, yhteystiedot ja yhteyshenkilöt. Näi-

den lisäksi asiakaskortille on tallennettu asiakkaan toimiala ja taloushallintokulujen budjetti. 

Yritys on hyödyntänyt järjestelmää aktiivisesti asiakkaan sähköiseen tunnistamiseen, edunsaa-

jatietojen sekä tunnusmerkkien tallentamiseen. Laajemmin ja yksityiskohtaisemmin tietoja 

asiakkaasta ja asiakkaan prosesseista on tallennettu pilvipalveluun jokaisen asiakasvastaavan 

toimesta. Tavoitteena on laajentaa asiakaskorttia eli hallita ja hyödyntää enemmän asiakas-

tietoa käytössä olevan asiakastietojärjestelmän avulla. Tutkimustulosten perusteella voidaan 

todeta, että yrityksen kannattaa hyödyntää Kohon asiakaskorttia, jonne kerätään tietoa asiak-

kaasta. Jotta tieto on helposti löydettävissä, tietoja tulisi tallentaa yhdenmukaisesti eli tieto-

jen tulisi olla samassa muodossa kaikilla asiakaskorteilla. Yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi 

yhtiön tulee suunnitella ja luoda mallipohja, johon kuvataan yksityiskohtaisesti, mitä tietoja 

kerätään ja missä järjestyksessä ne ovat asiakaskortilla. Asiakaskorttimalli toteutetaan yhtenä 

osana opinnäytetyötä, mutta mallia tullaan työstämään edelleen yhdessä henkilöstön kanssa. 

Koska tietoa on paljon ja tietoa tulee päivittää, tulisi tarkkaan miettiä, mitä tietoja asiak-

kaasta kannattaa tallentaa eli mikä on olennaista asiakassuhteen laadukkaan hoitamisen kan-

nalta. Haastatteluissa tuli ilmi, että henkilöstön työtä tuuraustilanteissa helpottaisi se, että 

asiakaskortti sisältäisi tiivistetyn kuvauksen asiakkaasta. Asiakaskortin lukemalla saisi nopeasti 

yleiskuvan asiakkaasta ja asiakkaan prosesseista. Erityisesti poikkeavat asiat ja prosessit ku-

ten esimerkiksi rakennusalan käänteinen arvonlisävero tai asiakkaan taloudenhallintajärjes-

telmän ulkopuoliset järjestelmät tulisi käydä ilmi asiakaskortilta. Asiakkaan kirjanpidosta voi-

taisiin asiakaskortilla mainita esimerkiksi asiakkaan käynnissä olevat projektit ja niihin liitty-

vät kirjanpidon dimensiot. Lisäksi asiakaskortilla tulisi olla asiakkaan yhteyshenkilöt ja heidän 

yhteystiedot. Asiakaskortti siis sisältäisi olennaiset tiedot asiakkaan kirjanpidosta, mahdolli-

sesta palkanlaskennasta ja tilinpäätöksestä. Palkanlaskennan osalta asiakaskortti sisältäisi 

palkanlaskennan yhteyshenkilön yhteystiedot, palkkakauden ja tiedon mahdollisesta työehto-

sopimuksesta. Asiakkaan dokumentit ja yksityiskohtaisemmat prosessiohjeet säilytettäisiin pil-

vipalvelussa kuten lähtötilanteessa, koska tiedon määrä halutaan säilyttää maltillisena ja hel-

posti hallittavana Kohossa. 
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Asiakaskortin hyödyntäminen mahdollistaisi tiedon keskittämisen yhteen paikkaan, jolloin tie-

don etsiminen ja hyödyntäminen helpottuisi. Tietojen tallentaminen pienentää henkilöriskiä, 

kun tieto ei ole yksittäisen henkilön varassa. Erityisesti ns. hiljaisen tiedon tallentaminen on 

tärkeää henkilöriskin pienentämiseksi. Asiakaskortin tarkoituksena ei ole antaa täydellistä ku-

vausta asiakkaan taloushallinnon prosesseista vaan tiivistetty kuvaus, joiden avulla työntekijä 

saa kokonaiskuvan asiakkaasta ja asiakkaan prosesseista.  

Yhtiön päämääränä on ottaa käyttöön työmääräykset, jonka avulla asiakkaille tehtäviä töitä 

sekä viranomaisilmoituksia hallitaan ja seurataan. Työmääräyksiä voidaan hyödyntää sekä 

toistuvien töiden kuten kuukausikirjanpidon toimenpiteiden seurannassa, että kertaluontois-

ten tehtävien hallinnassa. Kertaluontoisilla tehtävillä tarkoitetaan esimerkiksi uuden asiak-

kaan vastaanottamisprosessia, johon sisältyy useampi toimenpide. Työmääräysten avulla työn-

tekijöiden on helppo hallita ja seurata sekä omia että tarvittaessa kollegan töitä. Mikäli esi-

merkiksi uuden asiakkaan vastaanottamisprosessi olisi vielä kesken toisen työntekijän aloitta-

mana, prosessia olisi helppo jatkaa toisen työntekijän toimesta, kun tähän olisi olemassa sel-

keä prosessi ja vaiheet. Prosessin edetessä toimenpiteet kuitataan tehdyksi, jolloin on sel-

keää, mihin on jääty viimeksi. Työmääräysten käyttöönotossa on useita huomioon otettavia 

asioita. Tästä johtuen työmääräykset kannattaa ottaa käyttöön vaiheittain esimerkiksi yksi 

työmääräys tai asiakas kerrallaan. Lisäksi riskin pienentämiseksi työmääräysten ohessa yhtiön 

kannattaa aluksi käyttää vielä omaa seurantaa, kunnes ollaan varmoja, että työmääräykset on 

asetettu oikein ja toimivat täydellisesti. Testausvaiheen aikana tulisi henkilöstöltä kysyä pa-

lautetta, jotta työmääräyksiä voidaan kehittää ennen varsinaista käyttöönottoa. Työmääräys-

ten vaiheittaisella ja hallitulla käyttöönotolla varmistetaan, että mikään asiakastöihin liittyvä 

toimenpide ei jää tekemättä ja henkilöstölle annetaan riittävästi aikaa perehtyä ja ymmärtää 

järjestelmän toiminnallisuudet.  

Asiakastietojärjestelmässä on olemassa kommenttitoiminto, jota yhtiö ei ole vielä aktiivisesti 

käyttänyt. Järjestelmään on mahdollista kirjata asiakkaaseen liittyviä kommentteja, jotka nä-

kyvät sekä etusivulla että asiakaskortilla ja ovat koko henkilöstön nähtävillä. Usein asiakkaan 

on sovittu jotakin ja tieto tästä on yleensä asiakasvastaavan sähköpostissa. Käyttämällä kom-

menttitoimintoa tieto olisi koko henkilöstön saatavilla. Kommentteihin voisi kirjata asiakkaan 

kanssa sovitut olennaiset asiat, keskeneräiset ja selvitettävät asiat sekä muut huomiot, jotka 

eivät ilmene asiakaskortilta. Kommentteja voidaan myös poistaa, kun se ei ole enää ajankoh-

tainen tai aiheellinen. Nämä tiedot toimivat työntekijöiden muistin tukena sekä helpottavat 

tuuraustilanteissa, kun tieto on kaikkien saatavilla.  

Koho sisältää portaalin eli yhteiskäyttöjärjestelmän, jota yhtiö ei ole vielä hyödyntänyt asiak-

kuudenhallinnassa. Portaalia voitaisiin hyödyntää asiakkuudenhallinnassa ja tiedonhallinnassa. 

Erityisesti asiakas- ja työntekijämäärän kasvaessa tiedonhallinnan merkitys korostuu. Portaa-

liin on mahdollista tallentaa kaikki asiakkaan kanssa käyty viestintä, sovitut toimenpiteet ja 
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taloushallinnon tiedostot, jolloin ne ovat kaikkien työntekijöiden saatavilla. Portaalin keskus-

telutoiminnon avulla henkilöstön olisi nopea ja helppo jakaa tietoa, kun tiedon välittämiseen 

ei tarvitsisi käyttää esimerkiksi sähköpostiviestintää ja tieto löytyisi yhdestä paikasta. Keskus-

teluun voidaan määrittää keskusteluun osallistujat ja kohdekuukausi, johon keskustelu liittyy. 

Myös portaaliin lisättyihin tiedostoihin liittyen voidaan aloittaa keskusteluja. Portaalin käyttö 

pienentää merkittävästi henkilöriskiä, koska tieto ei olisi yksittäisen työntekijän sähköpos-

tissa. Jos tietojen näkyvyyttä haluttaisiin rajata, tämä onnistuisi käyttöoikeuksia muutta-

malla. Portaalin avulla asiakkaan dokumentteja kuten esimerkiksi palkanlaskennan tai kuu-

kausikirjanpidon aineistoa voidaan tallentaa tietylle kohdekuukaudelle, jolloin tiedon löytä-

minen nopeutuisi. Portaalia käyttämällä voitaisiin siis tehostaa työntekijöiden välistä tiedon-

kulkua, jolla on merkittävä vaikutus asiakaspalvelun laatuun ja operatiiviseen tehokkuuteen. 

Jotta yhtiö hyötyisi portaalin käyttämisestä, henkilöstö tulisi sitouttaa sen käyttöön. Portaalin 

seurannan avulla työntekijöiden on mahdollista seurata esimerkiksi kuukausikirjanpidon ete-

nemistä. Henkilöstön lisäksi myös asiakkaiden on mahdollista jakaa portaaliin tiedostoja. Asi-

akkaiden sitouttaminen portaalin käyttöön veisi todennäköisesti enemmän aikaa, koska pää-

sääntöisesti asiakkaat toimittavat esimerkiksi kirjanpidon tositteita suoraan taloudenhallinta-

järjestelmään ja palkanlaskentaan liittyviä tiedostoja sähköpostitse. Mikäli asiakkaat saatai-

siin sitoutettua portaalin käyttöön, saataisiin yhteiskäyttöjärjestelmästä entistä suurempi 

hyöty, kun kaikki dokumentit olisivat keskitetysti yhdessä paikassa. Tämän myötä erilaisia do-

kumentteja olisi yhä vähemmän yksittäisessä sähköpostissa.  

Yhtiö on kasvuyritys ja uusia asiakkaita on tullut tasaisesti. Yhtiö ei ole tehnyt aktiivista 

myyntityötä, koska asiakkaita on tullut omistajien verkostojen kautta ja asiakkaiden suositte-

lemina. Myynnistä on vastannut pääsääntöisesti yhtiön omistajat. Järjestelmää voi hyödyntää 

pipelinen eli myyntiputken hallintaan. Prospektien eli uusien potentiaalisten asiakkaiden tie-

tojen hallintaan voisi siis hyödyntää käytössä olevaa järjestelmää. Mikäli yhtiöllä on esimer-

kiksi tieto potentiaalisesta asiakkaasta, asiakkaan tiedot voisi tallentaa asiakaskortille asia-

kastietojärjestelmään. Näin asiakkaan tiedot olisivat valmiina järjestelmässä, ja asiakaskortti 

olisi helppo muuttaa aktiiviseksi, mikäli asiakassuhde syntyy. Näin potentiaalisten asiakkaiden 

määrää olisi helppo seurata. Lisäksi järjestelmästä voisi tarvittaessa tarkistaa, koska potenti-

aalisen asiakkaan kanssa on viimeksi oltu yhteydessä ja mitä on mahdollisesti tarjottu tai kes-

kusteltu. Yhtiön kasvaessa myyntiin todennäköisesti osallistuu myös muu henkilöstö, joten on 

tärkeää, että tieto on kaikkien saatavilla. Kun potentiaalisten asiakkaiden tiedot on tallen-

nettu järjestelmään, tiedot prospekteista ei ole vain yhden henkilön varassa. 

7.2 Käyttöönotto ja ylläpito  

Käyttöönoton onnistumiseksi on erittäin tärkeää, että henkilöstö perehdytetään järjestelmän 

käyttöön ja työntekijät osaavat käyttää ja hyödyntää järjestelmän toiminnallisuuksia oikein. 

Lisäksi hyvällä perehdyttämisellä henkilöstön sitoutuminen järjestelmän käyttöön kasvaa. 
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Mikäli henkilöstöä ei perehdytetä riittävästi, käyttöönoton epäonnistumisen riski kasvaa. Liian 

vähäinen perehdytys voi myös laskea henkilöstön sitoutumista järjestelmän käyttöön. Henki-

löstön perehdyttämiseksi tulisi järjestelmän käyttöön liittyen tehdä sisäiset ohjeet ja henki-

löstöä tulisi kouluttaa ja ohjata järjestelmän käytössä. Opinnäytetyön myötä päätettiin ni-

metä vastuuhenkilö, joka on perehtynyt järjestelmän käyttöön syvällisemmin. Vastuuhenkilö 

voisi tarvittaessa pitää henkilöstölle koulutuksia järjestelmän käyttöön liittyen.  

Tutkimustulosten perusteella sisäisten ohjeiden tulisi olla selkeitä ja mahdollisimman yksin-

kertaistettuja, jotta niistä saadaan paras mahdollinen hyöty. Uutta työntekijää perehdytettä-

essä järjestelmän käyttöön, on tärkeää kertoa, miksi esimerkiksi laskutustuntien kirjaaminen 

tai asiakastietojen päivittäminen on tärkeää. Järjestelmän toimivuudesta ja ohjeista tulisi 

pyytää palautetta niiden käyttäjiltä eli henkilöstöltä, jotta niitä voidaan tarvittaessa muokata 

ja kehittää. Kun henkilöstö osallistuu kehittämiseen, ovat he sitoutuneempia järjestelmän 

käyttöön, koska pääsevät itse vaikuttamaan.  

Saatujen tutkimustulosten perusteella lähtötilanteessa sisäiset ohjeet tulisi tehdä niille toi-

menpiteille, joita henkilöstö tarvitsee päivittäisessä työssä. Vaikka työajan ja laskutustuntien 

kirjaaminen on jo tuttua henkilöstölle, sisäistä ohjetta voisi hyödyntää uusia työntekijöitä pe-

rehdytettäessä. Lisäksi ohjeet tulisi tehdä asiakaskorttien tietojen päivittämiseen ja asiakkai-

den laskutustuntien seurantaan. Ohjeita tulisi sitä mukaa lisätä ja päivittää, kun järjestel-

mässä otetaan käyttöön uusi toiminnallisuus tai jotakin toiminnallisuutta tai toimintamallia 

muutetaan. Henkilöstön toiveiden mukaan ohje tulisi olla prosessikaavion kaltaisessa muo-

dossa sekä mahdollisimman visuaalinen. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että 

ohjeen tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen ja sisältää vähän tekstiä, jotta se on nope-

asti luettavissa ja ymmärrettävissä.  

Jotta asiakastietojärjestelmää ja asiakastietoja voidaan hyödyntää liiketoiminnassa, tietojen 

tulee olla ajan tasalla. Vanhentuneesta tiedosta ei ole hyötyä, sillä voi olla jopa negatiivinen 

vaikutus asiakaspalvelun laatuun ja asiakaskokemukseen. Asiakasvastaavilla on yleensä viimei-

sin tieto omien asiakkaidensa tietojen tai heidän taloushallinnon prosessien muutoksista, jo-

ten asiakastietojen päivitys tulisi olla jokaisen asiakasvastaavan vastuulla. Tietojen päivitys 

tulisi toteuttaa heti, kun niihin tulee muutoksia. Mikäli tietoja ei päivitetä heti, ne jäävät to-

dennäköisemmin päivittämättä tai jokin osa muuttuneesta tiedosta unohtuu. Laajemmat, oh-

jelmistoon liittyvät päivitykset ja muutokset tulisi tehdä nimettyjen vastuuhenkilöiden toi-

mesta. Selkeä vastuunjako tekee järjestelmän päivityksestä mielekkäämpää ja tehokkaam-

paa. Koko henkilöstöä ei kannata perehdyttää ja kiinnittää järjestelmän laajempiin päivityk-

siin, koska näitä tehdään huomattavasti harvemmin ja ne edellyttävät järjestelmän käytön 

syvällisempää osaamista. 
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Asiakastietojärjestelmän toiminnallisuuksia on otettu vasta osittain käyttöön ja järjestelmää 

päivitetään ja kehitetään ohjelmistontarjoajan toimesta. Tästä syystä järjestelmän käyttöä 

tulisi seurata ja arvioida aktiivisesti. Henkilöstöltä tulisi pyytää palautetta järjestelmän käy-

töstä ja toimivuudesta. Palautteen perusteella voidaan havaita mahdollisia ongelmia tai ke-

hittämisen kohteita. Tämä mahdollistaa sisäisten prosessien ja järjestelmän toiminnallisuuk-

sien kehittämisen. Kun henkilöstö itse osallistuu kehittämiseen, ovat he sitoutuneempia jär-

jestelmän käyttöön ja yhteisiin toimintatapoihin. 

 

Kuvio 8: Asiakastietojärjestelmän käyttöönotto, ylläpito ja kehittäminen 

7.3 Asiakastietojärjestelmän hyödyt 

Asiakastietojärjestelmän aktiivinen käyttö mahdollistaa saumattoman tiedonkulun, joka antaa 

positiivisen mielikuvan asiakkaalle. Tällä on merkittävä vaikutus myös asiakaspalvelun laa-

tuun. Henkilöstön tiedonkulun tehostuessa asiakas kokee, että hänen asioistaan ollaan perillä, 

vaikka asiakasvastaava olisikin poissa työstä. Lisäksi asiakastietojärjestelmän aktiivinen 

käyttö helpottaa henkilöstön työtä erityisesti tuuraustilanteissa. Tehokkaan tiedonhallinnan 

avulla voidaan ennakoida ja reagoida nopeammin asiakkaiden tarpeisiin. Saatujen tulosten 

mukaan henkilöstö haluaa seurata asiakkaiden laskutustunteja ja tästä syystä sisäinen ohjeis-

tus tähän olisi hyödyllinen. Tutkimuksessa selvisi, että omien laskutustuntien seuraaminen 

helpottaa oman työn suunnittelua ja aikatauluttamista. Lähtötilanteessa omien laskutustun-

tien seuranta on ollut vielä hieman epäselvää henkilöstölle, koska tähän ei ole vielä ollut si-

säisiä ohjeita tai koulutusta. Tästä syystä laskutustuntien seuranta on ollut lähinnä toimitus-

johtajan vastuulla. Yhtiön tavoitteena on, että myös henkilöstö osallistuu omien asiakkaiden 

laskutustuntien seurantaan. Kun laskutustunteja seurataan, voidaan niitä verrata asiakkaan 

kuukausikohtaiseen budjettiin eli siihen, mitä taloushallinnon kulujen on arvioitu olevan kuu-

kausitasolla. Mikäli toteutuneet laskutustunnit alkavat poiketa huomattavasti budjetista, voi-

daan asiakkaan budjettia arvioida uudelleen asiakkaan kanssa eli onko asiakkaalle tehtävä 

työmäärä kasvanut tai selvittää, onko sisäisissä prosesseissa jotakin, mitä voisi kehittää. 
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Laskutustuntien seurannan avulla asiakkaiden kuukausikohtaiset laskut ovat yhdenmukaisia eli 

samoista toimenpiteistä laskutetaan keskimäärin saman verran. Tällä on merkittävä vaikutus 

asiakastyytyväisyyteen. Lisäksi laskutustuntien seurannasta työntekijä voi jälkikäteen tarkas-

taa, onko tehty työ muistettu kirjata laskutukseen. Järjestelmän avulla työntekijän on mah-

dollista seurata omia laskutustunteja esimerkiksi viikko- tai kuukausitasolla.  

8 Yhteenveto 

Tilitoimiston asiakassuhteiden johtaminen edellyttää samanlaista johtamista ja suunnittelua, 

kuin missä tahansa muussa organisaatiossa. Asiakkuuksien hallinnan ja johtamisen tulee pe-

rustua yhtiön strategiaan ja sen tulee olla suunniteltua. Suunnittelussa tulee määrittää ja ku-

vata asiakkuudenhallintaan liittyvät prosessit. Lisäksi henkilöstön koulutus on tärkeää asiak-

kuudenhallinnan sekä asiakastietojärjestelmän käyttöönoton ja ylläpidon onnistumiseksi. Si-

säisten kyvykkyyksien lisäksi kuten palvelujen, henkilöstön ja prosessien kehittämisen lisäksi 

tulisi muodostaa kyvykkyyksiä liiketoimintaympäristöön, koska asiakkaiden asema ja rooli ovat 

muuttuneet. Asiakkaiden merkitys liiketoiminnan tuloksellisuudessa on noussut. Edistynyt tek-

nologia mahdollistaa paremman asiakastiedon hyödyntämisen, joten teknologiaan ja asiakkai-

siin kohdistuvien investointien merkitys kasvaa. Asiakkaan toiminnan ja asiakkaalle tuotetta-

van lisäarvon ymmärtäminen mahdollistaa parempien asiakaskokemuksen tuottamisen. Kehit-

tyneen asiakastiedon hallinnan ja asiakkuuksien johtamisen avulla tilitoimisto voi saavuttaa 

pidempiä asiakassuhteita. Lisäksi kehittyneellä tiedonhallinnalla varmistetaan, että tilitoi-

misto täyttää rahanpesulain ja tietosuoja-asetuksen sisältämät edellytykset.  

Opinnäytetyössä perehdyttiin asiakkuudenhallintaan ja taloushallinnon toimialaan. Asiakkuu-

denhallintaa pyrittiin tarkastelemaan syvemmin tilitoimiston näkökulmasta. Tutkimuksen pää-

tavoitteena oli siis selvittää, mitä asiakkuudenhallinta merkitsee tilitoimistolle, ja miten asi-

akkuudenhallintaa voidaan kehittää asiakastietojärjestelmän avulla. Lisäksi tutkimuksessa sel-

vitettiin, miten henkilöstö kokee asiakkuudenhallinnan ja, miten henkilöstö saadaan sitoutet-

tua asiakastietojärjestelmän käyttöön.  

Opinnäytetyössä tehtiin toimeksiantajalle sisäiset ohjeet työajan- ja laskutustuntien kirjaami-

seen, laskutustuntien seurantaan, asiakaskorttien tietojen päivittämiseen ja uuden asiakas-

kortin luomiseen, koska nämä olivat käyttöönoton alkuvaiheessa olennaisimmat ohjeet henki-

löstön mielestä. Toimeksiantajalle tehtyjä, järjestelmän käyttöön liittyviä sisäisiä ohjeita, ei 

esitetä opinnäytetyössä, koska niihin liittyy sisäisiä prosesseja, joita ei haluta esittää julki-

sesti. Opinnäytetyö valmistui ennen asiakastietojärjestelmän täydellistä käyttöönottoa, joten 

hankkeen lopullista onnistumista voidaan tarkastella vasta myöhemmin. Lisäksi hankkeen on-

nistumiseen liittyy vahvasti asiakastietojärjestelmän ylläpito ja sen vaikutus 
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asiakkuudenhallintaan, joten myös tästä syystä lopullista onnistumista voidaan arvioida vasta 

pidemmän ajan päästä.  

Tutkimukseni validiteetti on hyvä. Hyvä validiteetti tarkoittaa, että tutkimuksessa tutkitaan 

sitä, mitä oli tarkoitus alun perin tutkia (Heikkilä 2014, 27). Tutkimukseen sisältyvät käsitteet 

ovat yhdenmukaisia teorian kanssa ja niitä on käytetty tarkoituksenmukaisesti. Myös tutki-

muksen reliabiliteetti on hyvällä tasolla. Reliabiliteettiin eli tutkimuksen luotettavuuteen vai-

kuttaa tulosten tarkkuus. Jotta tutkimusta voidaan pitää luotettavana, tutkimustulokset eivät 

saa olla sattumanvaraisia. Tämä edellyttää tutkijalta tarkkuutta ja kriittisyyttä. Tietoa kerät-

täessä, käsiteltäessä ja tuloksia tulkittaessa tulisi siis olla huolellinen, jotta ne olisivat mah-

dollisimman virheettömiä. Lisäksi tutkijan tulisi käyttää sellaisia analysointimenetelmiä, jotka 

hän hallitsee hyvin. (Heikkilä 2014, 28.) Tutkimuksen reliabiliteetin varmistamiseksi tutkimus-

menetelmiksi valikoitiin sellaiset menetelmät, jotka soveltuivat tutkittavaan aiheeseen, ja 

jotka tutkimuksen tekijä hallitsi hyvin. Tutkimuksen reliabiliteettia olisi voinut lisätä haastat-

telemalla useampaa tilitoimistoyrittäjää. Toisaalta tutkimuksessa haluttiin keskittyä pääasial-

lisesti henkilöstöön, koska heillä on merkittävä rooli asiakkuudenhallinnassa ja tarkoituksena 

oli ottaa henkilöstö mukaan toimintatutkimukseen. Ennen haastattelukysymysten laatimista 

perehdyttiin kattavasti tutkimusaiheen teoriaan, jolla pyrittiin vahvistamaan reliabiliteettia. 

Lisäksi reliabiliteettia pyrittiin vahvistamaan nauhoittamalla haastattelut ja litteroimalla ne.  

Haastatteluiden aikana tehtiin muistiinpanoja esille nousevista seikoista ja tutkimuksen käsit-

teitä selvennettiin haastateltaville tarvittaessa. Mikäli tutkimus uusittaisiin samoissa olosuh-

teissa, voidaan tutkijan olettaa saavan samanlaiset tulokset.  

Lähdemateriaaleiksi valikoitiin sekä kirjallisia että elektronisia lähteitä. Lähdemateriaalina 

käytettiin kirjallisten lähteiden lisäksi paljon elektronisia lähteitä, koska haluttiin saada mah-

dollisimman ajantasaista tietoa tutkimuksen tueksi. Haasteena oli aiheen rajaaminen, koska 

asiakkuudenhallinta käsitteenä on hyvin laaja kokonaisuus. Haasteellisinta oli löytää lähteitä, 

jotka käsittelevät asiakkuudenhallintaa nimenomaan asiantuntijapalveluita tarjoavien yritys-

ten näkökulmasta. Tästä syystä suurin osa tilitoimiston asiakkuudenhallintaa käsittelevistä 

lähteistä on englanninkielisiä. Tutkimusmenetelmäksi valikoitui toimintatutkimus eli ensin 

selvitettiin asiakkuudenhallinnan lähtötilanne toimeksiantoyrityksessä ja tutkimustulosten pe-

rusteella esitettiin kehitysehdotukset toimeksiantajalle. Työn tueksi ei onnistuttu löytämään 

samanlaista tutkimusta, joten saamilleni tutkimustuloksille ei ole täysin vastaavaa vertailu-

kohdetta. Asiakkuudenhallinnasta tilitoimistossa on tehty tutkimuksia, mutta niiden tutkimus-

ongelmat ja -menetelmät poikkeavat tästä tutkimuksesta. Tämä toisaalta lisää työn uutuusar-

voa, koska aihetta ei ole tutkittu tästä näkökulmasta. Yhteenvetona voidaan todeta, että tut-

kimuksessa päästiin asetettuihin tavoitteisiin, koska se vastaa toimeksiantajan tarpeeseen. 

Lisäksi tutkimus antoi uutta tietoa tilitoimiston asiakkuudenhallinnassa, joten sillä on hyvä 

uutuusarvo. Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista selvittää, miten asiakastietojärjestelmän 

käyttöönotto ja ylläpito on onnistunut pidemmällä aikavälillä, ja millainen vaikutus tällä on 
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ollut asiakkuudenhallintaan ja asiakaspalvelun laatuun. Tämän perusteella voitaisiin selvittää, 

miten asiakastietojärjestelmän käyttöönoton ja ylläpidon onnistumista voidaan tukea.  

 



  54 

 

 

Lähteet 

Painetut 

Alamutka, J. & Talvela, E. 2005. Tee asiakassuhteista tuottavia: asiakaslähtöinen liiketoimin- 

nan ohjaus. Helsinki: Talentum. 

 

Heikkilä, T. 2014. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita. 

 

Hellman, K. & Värilä, S. 2009. Arvokas asiakas. Helsinki: Talentum. 

 

Ikäheimo, S., Laitinen E., Laitinen, T. & Puttonen V. 2011. Laskentatoimi ja rahoitus. Sun-

dom: Vaasan Yritysinformaatio.  

 

Johnson, M., Kostojohn, S. & Paulen, B. 2011. CRM Fundamentals. Apress. 

 

Lecklin, O. 2006. Laatu yrityksen menestystekijänä. Helsinki: Talentum.  

 

Lehtinen, J. 2004. Asiakkuuksien aktiivinen johtaminen. Helsinki: Edita.  

 

Moilanen, T., Ojasalo K & Ritalahti J. 2009. Kehittämistyön menetelmät. Helsinki: WSOY. 

Sähköiset 

Accountor Finago Oy. Sähköinen taloushallinto. Viitattu 6.3.2020.  

https://bit.ly/2VPBki8 

Accountor Finago Oy. Sähköisen taloushallinnon edut. Viitattu 6.3.2020. 

https://bit.ly/2TLi6rx 

 

Bergström, S. & Leppänen, A. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi. E-kirja. Helsinki: Edita.  

 

Bernazzani, S. 2020. Customer Loyalty: The Ultimate Guide. HubSpot. Viitattu 1.4.2020. 

https://bit.ly/2SAwEdP 

 

Boudreau, A. 2018. Top 5 reasons why accountants and bookkeepers need a CRM. Solutions 

Centrix. Viitattu 9.3.2020. https://bit.ly/2PZc5q4 

 

Cloonan, M. & Downes, D. 2017. Accountants are being urged to look beyond traditional Excel 

spreadsheets and assess how specialist CRM software can help to increase sales and improve 

client service. Association of Chartered Certified Accountants. Viitattu 9.3.2020.  



  55 

 

 

https://bit.ly/2v9gq2M 

 

Kapadia, A. 2019. What Is Referral Marketing? Business 2 Community. Viitattu 9.3.2020. 

https://bit.ly/2yqK70H 

 

Kemppilä, S. & Mettänen P. 2004. Sitra. Tietointensiiviset palveluyritykset. Viitattu 

29.5.2020. https://bit.ly/36F18ks 

Koho Sales Oy. Asiakkaiden tunnistaminen ja tosiasiallisten edunsaajien rekisteri. Viitattu 

24.10.2020. https://bit.ly/37DaeAI 

Koho Sales Oy. Koho toiminnanohjaus tilitoimistoille. Viitattu 27.3.2020.  

https://bit.ly/33QV2w7 

 

Koho Sales Oy. Laskutuksen automatisointi. Viitattu 27.3.2020. https://bit.ly/3dwtlwY 

Koho Sales Oy. Mikä Koho? Viitattu 27.3.2020. https://bit.ly/2xsSoRb 

Koho Sales Oy. Portaali. Viitattu 27.3.2020. https://bit.ly/30Slsx6 

Koho Sales Oy. Raportointi. Viitattu 27.3.2020. https://bit.ly/34HmYDA 

Koho Sales Oy. Tarjoukset ja sopimukset. Viitattu 27.3.2020. https://bit.ly/2IjY4SX 

Koho Sales Oy. Työajanseuranta, tuntikirjaukset ja työaikapankki. Viitattu 27.3.2020.  

https://bit.ly/2xvd3no 

 

Kojola, J. 2019. Nyt loppui rahanpesulomakkeiden ja passikopioiden pyörittely. Viitattu 

24.10.2020. https://bit.ly/3mjlhDi 

 

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 2017/444. Viitattu 24.10.2020. 

https://bit.ly/3mvbvyj 

 

Lilyquist, M. 2019. What Is a Prospect vs. a Lead? The Balance Small Business. Viitattu 

28.3.2020. https://bit.ly/2Wnxgoa 

Metsä-Tokila, T. 2019. Toimialaraportti: Taloushallintoalan toimialaraportti 2019. Viitattu 

28.2.2020. https://bit.ly/3cjH9Kz 

Patentti- ja rekisterihallitus. 2020. Kuka on edunsaaja? Viitattu 24.10.2020. 

https://bit.ly/3jtCjNc 



  56 

 

 

Payne, A. 2005. The handbook of CRM: achieving excellence in customer management.  

E-kirja. Taylor & Francis Group. 

Salesforce. What is CRM? Viitattu 28.3.2020. https://sforce.co/3gzpmRT 

Smith, A. How Accounting Firms Can Use CRM Software to Drive Business Growth. Method In-

tegration. Viitattu 9.3.2020. https://bit.ly/3cKvaGk 

Suomen Taloushallintoliitto ry. Hyvä tilitoimistotapa. Viitattu 20.3.2020.  

https://bit.ly/2woVxkI 

Suomen Taloushallintoliitto ry. Kirjanpito, mitä se on ja miksi sitä pidetään?  

Viitattu 6.3.2020. https://bit.ly/2v1ITaI 

 

Suomen Taloushallintoliitto ry. TAL-STA1 – Eettinen ohjeistus. Viitattu 22.3.2020.  

https://bit.ly/2QzqI3A 

 

Suomen Taloushallintoliitto ry. TAL-STA2 – Toimeksiannon hoitaminen. Viitattu 22.3.2020. 

https://bit.ly/3fkJfLE 

 

Suomen Taloushallintoliitto ry. TAL-STA3 – Kirjanpidon laatu. Viitattu 22.3.2020. 

https://bit.ly/2QzqI3A 

 

Suomen Taloushallintoliitto ry. TAL-STA4 – Palkanlaskentapalvelun laatu. Viitattu 22.3.2020. 

https://bit.ly/2QzqI3A 

 

Suomen Taloushallintoliitto ry. Toimialastandardi TAL-STA. Ohjeistus hyvän tilitoimistotavan 

noudattamiseen. Viitattu 22.3.2020. https://bit.ly/3aaPZsL 

 

Suomen Yrittäjät. Sähköinen taloushallinto. Viitattu 6.3.2020.  

https://bit.ly/330XZtx 

Tilastokeskus. Käsitteet. Verkkolasku. Viitattu 6.3.2020.  

https://bit.ly/39Fj92I 

 

Tilastokeskus. Toimialaluokitus 2008. Viitattu 23.3.2020.  

https://bit.ly/2xlpNgh 

 

Uzialko, A. 2019. What Is B2B? Business News Daily. Viitattu 24.4.2020. 

https://bit.ly/2Y5PMDV 



  57 

 

 

Julkaisemattomat 

 

Asiantuntija A. 2020. Ryhmähaastattelu 2.6.2020. Espoo. 

 

Asiantuntija B. 2020. Ryhmähaastattelu 2.6.2020. Espoo. 

 

Asiantuntija C. 2020. Ryhmähaastattelu 2.6.2020. Espoo. 

 

Asiantuntija D. 2020. Ryhmähaastattelu 2.6.2020. Espoo. 

 

Omistaja A. 2020. Haastattelu 29.4.2020. Espoo 

 

Omistaja B. 2020. Haastattelu. 11.5.2020. Espoo 

 

Toimitusjohtaja. 2020. Haastattelu. 29.7.2020. Espoo 

  



  58 

 

 

Kuviot 

Kuvio 1: Taloushallintoala (Metsä-Tokila 2019)......................................................... 10 

Kuvio 2: Taloushallintoalan muutos (Metsä-Tokila 2019). ............................................ 13 

Kuvio 3: Taloushallintoalan SWOT-analyysi (Metsä-Tokila 2019). ................................... 14 

Kuvio 4: Asiakkuuksien johtaminen (Hellman & Värilä 2009, 24). .................................. 16 

Kuvio 5: Strateginen ja operatiivinen tehokkuus (Ala-Mutka & Talvela 2005, 27-32). .......... 19 

Kuvio 6: Asiakastietojärjestelmän hyödyt ja haasteet (Johnson, Kostojohn & Paulen 2011, 5-

6). ............................................................................................................... 26 

Kuvio 7: Toimintatutkimuksen prosessi (Moilanen, Ojasalo & Ritalahti 2009, 60-62). .......... 35 

Kuvio 8: Asiakastietojärjestelmän käyttöönotto, ylläpito ja kehittäminen ....................... 50 

  

 



  59 

 

 

Liitteet 

 

Liite 1: Toimitusjohtajan haastattelu .................................................................... 60 

Liite 2: Omistajan haastattelu ............................................................................. 61 

Liite 3: Taloushallinnon asiantuntijoiden ryhmähaastattelu ......................................... 63 

 



  60 

 

 

Liite 1: Toimitusjohtajan haastattelu 

 

Taustatiedot: koulutus, työkokemus, työtehtävät, tilitoimiston koko, asiakkaiden toimialat ja 

yhtiömuoto 

• Millaisia palveluja tilitoimisto tarjoaa? Tarjoaako tilitoimisto lakisääteisten palvelui-

den ohella muita palveluita? 

• Mikä on yhtiön strategia? 

• Ovatko termit asiakkuudenhallinta ja CRM tuttuja? 

• Asiakkuuksien hallinnan nykytilanne yrityksessä. Miten asiakkuudenhallintaa toteute-

taan tällä hetkellä? 

• Mikä oli syy järjestelmän (Kohon) käyttöönotolle? Ja miksi päädyttiin juuri tähän jär-

jestelmään? 

• Miten järjestelmää (Kohoa) hyödynnetään tällä hetkellä asiakkuudenhallinnassa? 

• Millä muilla keinoin asiakastietoja ja asiakkaille tehtäviä töitä hallitaan? 

• Kuinka usein asiakkaisiin ollaan yhteydessä? 

• Kirjataanko asiakkaiden kanssa käytyjä keskusteluja (olennaisia asioita) johonkin ylös? 

Mihin/miten, hyödynnetäänkö tässä CRM-järjestelmää? 

• Mikä on ollut haastavinta asiakkuudenhallinnassa toiminnan aikana?  

• Miten varmistetaan, että asiakkaiden odotuksiin ja tarpeisiin pystytään vastaamaan? 

• Mikä on mielestäsi tärkein asia asiakkuudenhallinnassa? 

• Miten teette uusasiakashankintaa? Voisiko käytössä olevaa järjestelmää (Kohoa) hyö-

dyntää tässä tulevaisuudessa, kun asiakasmäärät kasvavat ja myynnistä vastaavat 

mahdollisesti muukin henkilöstö? 
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Liite 2: Omistajan haastattelu 

 

• Taustatiedot: Omistajan työkokemus, työtehtävät ja tilitoimiston koko 

• Mitä toimialaa ja yhtiömuotoa asiakkaat edustavat? 

• Millaisia palveluja yhtiö tarjoaa? Tarjoaako yhtiö lakisääteisten palveluiden ohella 

muita palveluita? 

• Ovatko termit asiakkuudenhallinta ja CRM tuttuja? 

• Onko yhtiöllä käytössä jokin CRM järjestelmä?  

• Jos on, mikä/millainen? Miten järjestelmää hyödynnetään? 

• Jos ei, millä keinoin asiakastietoja ja asiakkaille tehtäviä töitä hallitaan? Millaisia me-

netelmiä käytetään tähän?  

• Jos yrityksellä on käytössä CRM-järjestelmä, mikä oli syy käyttöönotolle? Ja miksi pää-

dyttiin juuri tähän järjestelmään? 

• Millä tavalla olette hyötyneet järjestelmästä?  

• Kenen vastuulla on tietojen päivittäminen? 

• Jos yhtiöllä ei ole käytössä CRM-järjestelmää, niin onko tällaisen käyttöönotto suunni-

telmissa? 

• Millä tavalla uskoisitte hyötyvänne järjestelmästä? 

• Millaisia ongelmia olette kohdanneet järjestelmän käytössä tai asiakkuudenhallin-

nassa? 

• Kuinka tärkeäksi koet asiakkaan liiketoiminnan tuntemisen ja ymmärtämisen? 

• Koetko, että CRM-järjestelmästä on/olisi hyötyä tässä? 

• Kuinka usein asiakkaisiin ollaan yhteydessä keskimäärin? 

• Kirjataanko asiakkaiden kanssa käytyjä keskusteluja johonkin ylös? Mihin tai miten, 

hyödynnetäänkö tässä CRM-järjestelmää? 

• Miten asiakkaiden dokumentteja hallitaan? Mihin asiakkaiden dokumentteja tallenne-

taan? 

• Koetko, että työtä helpottaisi, mikäli asiakkaan dokumentit tallennettaisiin yhteen 

paikkaan eli esim. CRM-järjestelmään asiakaskorttien taakse? 

• Miten tilitoimisto varmistaa, että asiakkaalle tehtävät työt tulee hoidettua ja ne osa-

taan hoitaa, mikäli asiakasvastaava on poissa työstä (esim. äkillinen sairasloma)? 

• Onko ollut tilanteita, joissa asiakkaille tehtävät työt kuten esimerkiksi viranomaisil-

moitukset ovat olleet myöhässä tai unohtuneet? 

• Jos on, seurasiko tästä jotakin toimenpiteitä asiakkuudenhallinnassa tai muutettiinko 

toimintatapoja tämän jälkeen jotenkin? 

• Miten teette uusasiakashankintaa? 
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• Hyödynnetäänkö tässä CRM-järjestelmää? Uskoisitko CRM-järjestelmästä olevan hyö-

tyä tässä?  
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Liite 3: Taloushallinnon asiantuntijoiden ryhmähaastattelu 

 

• Onko termit asiakkuudenhallinta ja CRM kuinka tuttuja? Miten ymmärrät käsitteen asi-

akkuudenhallinta?  

• Minkälaisia ongelmia olette kohdanneet asiakkuudenhallinnassa? 

• Miten tärkeäksi koette asiakkaan liiketoiminnan tuntemisen? 

• Voisiko käytössä olevaa järjestelmää (Kohoa) hyödyntää tässä? Esimerkiksi kollegaa 

sijaistaessa? 

• Koetteko, että tietoa olisi helpompi hyödyntää, jos se olisi tallennettu keskitetysti yh-

teen paikkaan (Kohossa asiakaskortille)? 

• Mitä tietoja asiakkaasta kannattaa mielestänne tallentaa asiakastietojärjestelmään? 

• Minkälaiset tiedot koette hyödylliseksi oman työn kannalta?  

• Miten asiakastietojen päivittäminen tulisi mielestänne toteuttaa? Kenen vastuulla tie-

tojen päivittäminen tulisi olla? 

• Minkälaisia ongelmia olette kohdanneet järjestelmän käytössä? 

• Miten järjestelmän käyttöä voisi helpottaa tai tukea? 

• Miten uusi työntekijä saadaan sitoutumaan järjestelmän käyttöön? 

• Helpottaisiko sisäiset ohjeet järjestelmän käytössä? 

• Jos kyllä, minkälainen ohje tulisi olla? 

• Koetteko, että olisi helpompaa, että asiakkaalle tehtäviä töitä seurattaisiin Kohossa 

Excelin sijaan? 


